
Г О Д И Ш Е Н      Д О К Л А Д 
 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОКРЪЖЕН СЪД ГАБРОВО И НА 
РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА В СЪДЕБНИЯ ОКРЪГ 

ПРЕЗ 2015 ГОДИНА 
 
Годишният доклад се изготвя на основание чл. 86, ал.1, т. 3, б.”а”  от ЗСВ, 

съобразно Указанията на Висшия съдебен съвет за структурата и обхвата му /писмо с изх. 
№ 91-00-009/19.01.2010 година/, като следва и структурата по приложение № 1 към 
писмо № 279 от 29.01.2016 година на административния ръководител-председател на 
Апелативен съд – Велико Търново. 

 
 

О К Р Ъ Ж Е Н  С Ъ Д  –  ГР.  Г А Б Р О В О 
 
I. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ  
 
1. На съдиите 
 
Към 01.01.2015 г. Габровският окръжен съд е имал по щат  

административен ръководител-председател, един заместник на 
административния ръководител – зам.-председател, десет съдии и един 
младши съдия. През цялата 2015 година този щат не е бил попълнен, като до 
м.юни-юли съдът е работил в намален състав от единадесет съдии, вкл. и 
ръководните длъжности. 
         На основание чл. 161, ал. 2 от Закона за съдебната власт, във връзка с 
решение по Протокол № 34 от заседание на Висшия съдебен съвет, 
проведено на 17 юни 2015 година – подточка 16 от точка 36, след като 
успешно завършил обучението в Националния институт на правосъдието, 
Боян Христов Косев, е назначен и встъпва в длъжност „младши съдия” в 
Окръжен съд – Габрово на 24 юни 2015 година. 
         На основание чл. 161, ал. 2 от Закона за съдебната власт, във връзка с 
решение по Протокол № 2 от заседание на Висшия съдебен съвет, проведено 
на 15 януари 2015 година – подточка 5.4. от точка 5, Симона Димитрова 
Миланези-Пенчева е назначена и встъпва в длъжност „съдия” в Окръжен 
съд - Габрово – гражданско отделение на 17 юли 2015 година. 

Окръжният съд е приключил отчетната 2015 година в състав: 
административен ръководител – председател, съдия Минко Минков, 
заместник на административния ръководител – заместник председател, съдия 
Веселина Топалова, десет съдии, разпределени, както следва: в наказателно 
отделение, ръководено от административния ръководител, съдиите Диана 
Василева, Благовеста Костова и Пламен Попов и в гражданско отделение, 
ръководено от заместника на административния ръководител, съдия 
Топалова, съдиите Севдалина Герова, Валентина Генжова, Полина Пенкова, 
Галина Косева, Кремена Големанова, Ива Димова и Симона Миланези. С 
изключение на съдия Димова и съдия Миланези, всички останали съдии са с 
продължителен съдийски стаж, като осем от тях с ранг „съдия във ВКС” и 
двама – с ранг ”съдия в АС”. Младшият съдия Боян Косев е участвал във 
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въззивни състави от двете отделения. 
При това кадрово състояние и отработени 143 човекомесеци, 

действителната натовареност съда е била 7,71 при 10,07 за 2014 година и 
9,43 за 2013 година по отношение на делата за разглеждане и 6,87 при 9,30 
за 2014 година и 8,35 за 2013 година по отношение на свършените дела. 
Същата обаче реално е по-голяма, тъй като отработените през годината 
човекодни не отговарят на статистически въведените човекомесеци, предвид 
ползването на годишен отпуск, почивните и празничните дни, командировки 
за участие в обучителни програми, семинари и други служебни 
мероприятия. 

 
2. На съдебната администрация 
 
Щатната численост на съдебните служители от общата и 

специализирана администрация на Габровския окръжен съд в края на 2015 
година е 25 – съдебен администратор, административен секретар, главен 
счетоводител, експерт „Връзки с обществеността”, старши специалист 
счетоводител - касиер, системен администратор, главен специалист 
„Стопанисване на съдебното имущество”, завеждащ служба „Деловодство”, 
седем съдебни деловодители – по наказателни, граждански, търговски и 
фирмени дела, „регистратура” и „класифицирана информация”, съдебен 
архивар-куриер, пет съдебни секретари, работник поддръжка сгради - огняр, 
призовкар и две чистачки, като съотношението по щат съдебни служители – 
съдии е под 2:1, което е под средното за равните по степен съдилища. През 
отчетната година е прекратен трудовия договор с Донка Пейчева Друмева, 
главен счетоводител, на основание чл. 326, ал.1-3 от КТ, поради изтекъл срок 
на предизвестие, по молба от служителя за напускане, считано от 18.04.2015 
година. На тази длъжност е назначена, по реда на чл.343, ал.2 от ЗСВ, с 
трудов договор по чл. 67, ал.1, т. 1 от КТ, Радостина Илиева Игнатова-
Пенчева, считано от 20.04.2015 година.  

Работата на съдебната администрация е организирана съгласно Закона 
за съдебната власт и Правилника за администрацията в съдилищата/ПАС/ и 
приетите Вътрешни правила, всички съдебни служители са с добра 
квалификация и професионална етика. Те са разпределени в звена и служби, 
в обща и специализирана администрация, като при тази щатна численост се 
е наложило през годините и се налага съвместяване на длъжности по 
Класификатора, утвърден от ВСС през 2012 година/01.07./, но неразкрити по 
щата на съда, от служители, заемащи други длъжности, съобразно трудовото 
правоотношение, без определен срок и въз основа заповед на 
административния ръководител. Така например: административният 
секретар съвместява длъжността „Служител по сигурността на 
информацията”, главният специалист „Стопанисване на съдебното 
имущество” съвместява длъжността шофьор, старши специалистът 
„Счетоводител-касиер” съвместява и длъжността „домакин”; освен това 
системният администратор е изпълнявал задълженията и на съдебен 
статистик, а съдебният архивар и на куриер; на двама съдебни деловодители 
е възложено да изпълняват и задълженията на „Завеждащ регистратура 
класифицирана информация” по смисъла на ППЗЗКИ, при заместване, в 
изпълнение изискванията на този правилник и на специалния закон, въз 
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основа на който е издаден. По този начин натовареността на отделни 
служители е по-голяма от необходимата за изпълнение на задълженията по 
длъжностните им характеристики, в рамките на работния ден и без 
финансова възможност за допълнително възнаграждение, съобразно 
изискванията на трудовото законодателство, необезпечена с бюджетната 
рамка на утвърдените разходи. 

 
3. Квалификация на съдии и съдебни служители 
 
През 2015 година съдии са участвували в следните семинари, 

организирани от Националния институт на правосъдието: „Защита на 
финансовите интереси на ЕС. Престъпни състави. Функции на ОЛАФ”, 
„Международна правна помощ и международно сътрудничество по 
наказателни дела. Европейска заповед за арест”, „Престъпления против 
финансовата, данъчната и осигурителната системи и митническия режим. 
Проблеми на досъдебното производство и съдебната практика. Финансови и 
счетоводни познания при разследването на тези престъпления”, 
„Киберпрестъпления. Измами с банкови карти; престъпления, свързани със 
скиминг устройства”, „Изпълнение на договорите. Отговорност при 
неизпълнение. Спорове във връзка с неизпълнение на договор за 
изработка/строителство”,  „Трудово право. Заплащане на извънреден и 
нощен труд. Право на допълнителен отпуск” по Проект на ОПАК, „Банкови 
сделки. Защита на потребителите в областта на финансовите услуги” по 
Проект на ОПАК, „Задружна престъпна дейност - материалноправни и 
процесуални въпроси. Отнемане и замразяване на имущество, свързано с 
престъпна дейност”, „Съдебномедицински и съдебнопсихиатрични 
експертизи”, „Съдебни експертизи по вещни дела” по Проект на ОПАК, 
„Задължителна текуща квалификация на съдии при повишаването им от 
районно на окръжно ниво – Гражданско право”, „Търговски сделки – общи 
положения. Търговска продажба. Оперативен лизинг. Финансов лизинг. 
Договор за цесия. Производство по търговски спорове” по Проект на ОПАК.  

Всички съдии от съдебния окръг са участвували и в два вътрешни 
семинара по проблемни въпроси по прилагане на процесуалния и на 
материалния закон, във връзка с направени от въззивната инстанция 
констатации при отменените граждански и наказателни дела, съгласно 
приетия обучителен план.  

През отчетния период са проведени и две регионални обучения  за 
съдии, разглеждащи граждански и наказателни дела, с участието на лектори 
от НИП и организирани съвместно от Окръжен съд Габрово и Окръжен съд 
Велико Търново, по следните теми: 

1. „Доказването в гражданския процес, обхват. Процесуални действия 
на страните, правомощия на решаващия съд”; „Доказателствена тежест при 
законови презумпции и нетипични хипотези”; 

2. „Общоопасни престъпления по глава ХІ от НК”; „Настаняване на 
задължително лечение по Закона за здравето”. 

Съдебните служители също са проявявали активност и желание за 
повишаване на своята квалификация съобразно заеманата длъжност, като са 
участвали в семинарни и други обучителни програми, като през отчетната 
2015 година е било осигурено участието им в следните семинарни 
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обучения: „Съдебно сътрудничество по граждански дела”, „Съдебно 
сътрудничество по наказателни дела”, „ Защита на личните данни в 
съдебната система”, „Въпроси на трудовото право”, „Етично поведение на 
съдебния служител”, организиран по проект на OПAK. 

Необходимостта от повишаване на квалификацията и практическите 
умения на съдиите и съдебните служители е била приоритет в 
организационната и ръководна дейност на съда, като целта е била 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. В изпълнение на решение по Протокол № 1 от заседание на ВСС, 
проведено на 13.01.2011 година е издадена заповед от председателя на съда, 
да не се насрочват по възможност съдебни заседания следобеда на всеки 
последен петък от месеца, за да се провеждат квалификационни 
мероприятия с всички съдии от Окръжен съд.  

По време на тези и допълнително организирани общи събрания на 
отделните колегии са приети, изготвени  и изпратени на ВКС общо 15 
становища от Окръжен съд – Габрово по искания във връзка с 
постановяване на тълкувателни решения или тълкувателни постановления – 
4 по наказателни дела и 11 броя по граждански дела. 
  

4. Предложения за промени в щата 
 
Нямаме предложения за промени в щата: Щатната численост на 

Габровския окръжен съд - дванадесет съдии и един младши съдия е 
оптималната с оглед постъпленията на делата за разглеждане, предвид 
данните за действителната натовареност и натовареността по щат за 
отчетната и предходните 2014 и 2013 години. За да работи добре един 
окръжен съд трябва да има обособени поне две отделения – гражданско и 
наказателно, с достатъчен брой съдии, позволяващ замествания при 
непредвидени обстоятелства, като продължителен отпуск поради временна 
нетрудоспособност, както и възможност за повторно разпределяне на 
случаен принцип на отменени дела и на дела, по които са направени и 
приети отводи. Броят на съдиите в наказателното отделение ограничава тази 
възможност и налага участие при разглеждане на първоинстанционни 
наказателни дела и във въззивните състави на съдии от гражданското 
отделение, които разглеждат както първоинстанционни, така също и 
въззивни граждански и търговски дела, което обосновава и запазването на 
щата. 
        Вследствие на обстойния анализ на обема на дейността на отделните 
служби и звена в администрацията на съда, извършен от  административния 
ръководител и съдебния администратор, при наличната щатна численост на 
съдебните служители, наред с частичното преразпределение на някои от 
допълнително вменените им задължения, при съобразяване изискванията на 
глава осемнадесета от ЗСВ, в частност  по чл. 345, на КТ и свързаните с 
приложението му подзаконови актове, изискванията и на ЗЗКИ, Правилника 
за приложението му и на други специални закони, на които е подчинена част 
от административната дейност, като ЗЗЛД, ЗДОИ, ЗФУКПС и след 
съпоставяне на утвърдената структура на администратицията в съда с 
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определената от ВСС по ПАС, както и на длъжностните характеристики на 
съдебните служители, намираме за необходимо запазване и дори 
увеличаване на щата, но предвид предприетите рестриктивни мерки по 
оптимизиране на съдебната администрация в органите на съдебната власт, 
подготовката и предстоящото приемане на нов Единен класификатор на 
длъжностите и съответните решения на ВСС, в частност на КСА, се 
въздържаме от конкретни предложения в тази насока. 
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II.  ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА В ОКРЪЖНИЯ СЪД 
 
Брой дела за разглеждане към 01.01 2015 година 
В началото на отчетния период са останали висящи общо 94 дела, от 

които 82 граждански и 12 наказателни дела, при общо 150 дела към 01.01.2014 
година и 142 дела към 01.01.2013 година.  

 
1. Брой на постъпилите дела. Брой дела за разглеждане 
 
През отчетната 2015 година в Окръжен съд – Габрово са постъпили 

общо 1008 дела, от които 699 граждански и 309 наказателни дела. В 
сравнение с предходната 2014 година има намаление при постъпленията от 
60 дела, което е по-малко в сравнение с намалението от 92 дела, отчетено за 
2014 година спрямо постъпленията през 2013 година.  

Тенденцията на намалено постъпление е по-изразена при 
гражданските дела, след общо устойчиво постъпление през 2014 спрямо 
2013 година, като по-значително е намалението при въззивните граждански 
дела. При наказателните дела, след значителното намаление на 
постъплението през 2014 спрямо 2013 година, през 2015 се отчита леко 
увеличение. 

Общият брой на делата, които са стояли за разглеждане през 2015 
година е 1102, спрямо 1218 за 2014 година и 1302 за 2013 година. 

 
Дела за разглеждане Окръжен съд Габрово 

Година  
Гр. 
дела 
І  

инст. 

Ч. 
гр.д. I 
инст. 

В. 
гр. 
дела 

Търг. 
дела 

Ч. 
гр.д. ІІ 
инст. 

Фирм. 
дела 

НОХ  
дела АНД ЧНД      разпити 

В.нак. 
дела 

ЧНД  
ІІ 

инст. 
Общо 

2013 177 83 330 118 178 20 47 0 65 63 139 82 1302 

2014 109 77 408 108 187 23 25 0 63 30 133 55 1218 

2015 119 51 298 98 189 26 32 1 111 28 90 59 1102 

  
         А. Първоинстанционни дела 
 

През отчетната година в Окръжен съд – Габрово е имало за разглеждане 
общо 32 първоинстанционни наказателни общ характер дела, образувани по 
внесен от прокуратурата обвинителен акт или споразумение, като 2 дела са били 
висящи в началото на периода, а 30 са постъпили през годината. През 2014 
година постъпилите са били 22, а през 2013 година постъпилите са били 39,  
което сочи на устойчиво средногодишно постъпление на този вид дела. 
Постъпило е и едно АНД, по чл.375 от НПК. 

 Първоинстанционните частни наказателни дела за разглеждане през 
отчетния период са били общо 111, като едно е било висящо в началото на 
периода, а новопостъпилите са 110, докато през 2014 година и през 2013 година 
са били по 62, съществено общо увеличение на постъпленията по този вид дела, 
което отчасти се дължи и на образуваните ЧНД по искания за разрешения по 
ЗСРС, при запазване броя на постъпилите дела, образувани по искане за разпит 
пред съдия на обвиняеми или свидетели 28 при 30 за 2014 година. 

Броят на постъпилите в Окръжния съд първоинстанционни граждански 
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дела през 2015 година е 97, през 2014 г. е  бил 75, през 2013 г. – 152, като с 
останалите висящи в началото на отчетния период 22 дела, делата за 
разглеждане от този вид са били общо 119, при 109 за 2014 година и 177 за 2013 
година. Налице е устойчиво средногодишно постъпление, а по-голямата 
разлика спрямо 2013 година се обяснява с обстоятелството, че до 2013 година 
делата, образувани по жалби срещу действия на съдебните изпълнители, са 
образувани като първоинстанционни граждански дела, а през 2014 година и 
отчетната 2015 година - като въззивни граждански дела.  

През 2015 година са постъпили общо 75 първоинстанционни търговски 
дела, при 64 за 2014 година и 76 за 2013 година, като тези данни сочат също на 
устойчиво средногодишно постъпление.  Общият брой на делата за разглеждане 
от този вид е бил 98, при 108 за 2014 година и 118 за 2013 година. 

Постъпилите дела за несъстоятелност през 2015 година са били 13 броя, а 
през 2014 година – 12 броя, като съпоставката сочи също на тенденция към 
устойчивост на тези дела.  

През отчетната година са били образувани общо 48 броя 
първоинстанционни частни граждански дела, при 76 за 2014 година и 78 за 
2013 година, намалено постъпление спрямо предходните години. Такова се 
отчита и при общия брой на делата за разглеждане – 51, спрямо 77 за 2014 
година и 83 за 2013 година. 

 През 2015 година са постъпили и 26 фирмени дела, образувани по 
искания за вписване на сдружения с нестопанска цел /23/ и фондации /3/. Освен 
тях през годината са разгледани и 61 искания за изменение на решения. 

 
Б. Въззивни дела 
 
Въззивните наказателни от общ, административен и частен характер 

дела за разглеждане през отчетната 2015 година са били 90, от които 8 висящи от 
предходната година и 81  новопостъпили. През 2014 година тези дела са били 
общо 133, от които 20 висящи и 113 новопостъпили, а през 2013 - общо 139, от 
които 17 висящи в началото на периода и 122 новопостъпили. Продължава 
тенденцията към намалено постъпление. От постъпилите дела 47 са от Районен 
съд – Габрово, 17 от Районен съд – Севлиево, 10 от Районен съд – Трявна и 7 от 
Районен съд – Дряново. 

Въззивните частни наказателни дела за разглеждане през 2015 година са 
общо 59 новопостъпили, през 2014 година са били общо 55, от които 4 висящи и 
51 новопостъпили, през 2013 година - общо 82, от които 1 висящо и 81 
новопостъпили. Постъплението на този вид дела през трите години, от тенденция 
към увеличаване, се връща към предишните нива. По районни съдилища е 
следното: 39 дела от Районен съд – Габрово, 13 от Районен съд – Севлиево, 4 от 
Районен съд – Трявна, 2 от Районен съд – Дряново и 1 от Районен съд – Г. 
Оряховица. 

През 2015 година са постъпили 269 въззивни граждански  и търговски 
дела, като, заедно с останалите 29 висящи в началото на отчетния период, 
общият брой на делата за разглеждане е 298, при 408 за 2014 година, от които 
374 новопостъпили и 330 за 2013 година, от които 294 новопостъпили, като 
съпоставката на данните сочи тенденция към значително намаляване 
постъплението на тези дела, независимо от посоченото по-горе обстоятелство, 
касаещо образуването на делата по жалбите срещу действията на съдебните 
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изпълнители до 2013 година. Водещо е постъплението от Районен съд – Габрово 
– 103 дела, при 43 от Районен съд – Севлиево, 20 от Районен съд – Дряново, 12 
от Районен съд – Трявна. Отчита се и постъпление от районни съдилища, извън 
съдебния окръг – 4 дела от Районен съд – Плевен, 2 дела от Районен съд – 
В.Търново и 1 дело от Районен съд – Ловеч. По жалби срещу действия на ЧСИ са 
образувани общо 84 въззивни граждански дела, спрямо 110 през 2014 година.   

През 2015 година са постъпили 184 въззивни частни граждански и 
търговски  дела,  при 178 за 2014 година и 173 за  2013 година, общият брой за 
разглеждане е бил съответно 189, спрямо 187 и 178 - тенденция на устойчивост. 
Постъплението на частни жалби е следното: 97 срещу определения и 
разпореждания на Районен съд – Габрово, 35 – на Районен съд – Севлиево, 34 – 
на Районен съд – Дряново, 8 – на Районен съд – Трявна, 7 – на Районен съд – 
Плевен и 3 – на Районен съд – Ловеч. 

 
 
2. Свършени дела 
 
Общият брой на свършените през 2015 година дела е 982, от които общо 

681 граждански /търговски и фирмени/ и 301 наказателни дела, спрямо общо 
свършени 1125 дела през 2014 година, от които 831 граждански /търговски и 
фирмени/ и 294 наказателни дела и общо свършени 1152 дела през 2013 година, 
от които 784 граждански /търговски и фирмени/ и 368 наказателни дела. 

От свършените 982 дела 914, или 93%, са свършени в срок до 3 месеца. В 
сравнение с предходните 2014 и 2013 година, в тримесечния срок са били 
свършени 92% от общия брой свършени дела. В този срок са свършени 628, или 
92%, от гражданските дела /при 91% за 2014 и 2013 година/ и 286, или 95%, от 
наказателните дела /при също 95% за 2014 година и 96% за 2013 година/.  

 
Свършени дела: 

Година  
Гр. 
дела 
І  

инст. 

Ч. 
гр.д. I 
инст. 

В. 
гр. 
дела 

Търг. 
дела 

Ч. 
гр.д. ІІ 
инст. 

Фирм. 
дела 

НОХ  
дела АНД ЧНД      разпити 

В.нак. 
дела 

ЧНД  
ІІ 

инст. 
Общо 

2013 143 82 296 74 169 20 44 0 64 63 119 78 1152 

2014 88 74 379 85 182 23 23 0 62 30 124 55 1125 

2015 86 50 275 63 181 26 25 1 110 28 79 58 982 

 
А. Първоинстанционни дела 

 
През 2015 година в Окръжния съд са свършени общо 164 

първоинстанционни наказателни дела, от които 25 наказателни от общ 
характер, едно АНД и 138 частни наказателни дела, при общо 115 за 2014 
година, от които 23 НОХД и АНД и 92 ЧНД и общо 171 за 2013 година, от които 
44 НОХД и НАХД и 127 ЧНД. От наказателните общ характер дела 22, или 88%, 
са свършени в тримесечния срок /при 70% за 2014 година и 80% за 2013 година. 
Отчита се съществено подобрение на срочността в сравнение с предходни 
периоди. 

Свършените първоинстанционни граждански дела през отчетната 2015 
година са 86, от които 68, или 79%, в тримесечен срок, спрямо 88 за 2014 
година, от които 80% в този срок. 
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Свършените търговски дела са 63, от които 47, или 75%, в тримесечен 
срок, спрямо 85 дела за 2014 година, от които 53 или 62% в този срок и 74 за 
2013 година, от които 41, или 55% в тримесечен срок. Тези данни сочат, че с 
намаляване на постъпленията, респ. на броя на делата за разглеждане от този 
вид, се увеличава процента на свършените дела и на срочността. 

Свършени са и 26 фирмени дела, образувани за вписване на сдружения с 
нестопанска цел/23/ и фондации/3/, към които следва да се прибавят три 
прекратени сдружения и 61 изменени решения. 

Свършените частни граждански дела са общо 50, от които 49, или 98%, 
решени в тримесечен срок, при 74 такива дела за 2014 година и 82 за 2013 
година, решени в този срок.  

 
Б. Въззивни дела 

 
Свършените през отчетната 2015 година въззивни наказателни дела, 

образувани по жалби или протести против присъди или решения на 
първоинстанционния съд са 79, от които 69, или 87%, са свършени в тримесечен 
срок, при 124 за 2014 година, от които 115, или 93%, свършени в този срок и 119 
за 2013 година, от които 113, или 95%, свършени в тримесечния срок. Следва да 
се отчете отстъпление при този показател/срочност/. 

Приключило е разглеждането и на 58 въззивни частни наказателни дела 
от общо 59, образувани по частни жалби и протести против определения и 
разпореждания на районните съдилища, всички, или 100%, свършени в 
тримесечен срок, при 55 за 2014 година и 78 за 2013 година. 

Свършени са 275 въззивни граждански и търговски дела, от общо 298, 
образувани по жалби срещу решения на районните съдилища, като 257, или 
93%, са свършени в тримесечен срок, при свършени общо 379 през 2014 година, 
от които 360, или 95% в този срок и 296 през 2013 година, от които 278, или 94%, 
в тримесечен срок, като се запазва достигната висока срочност за приключване 
на този вид дела. 

Свършените въззивни частни граждански и търговски дела са 181, от 
общо 189, образувани по жалби срещу определения на районните съдилища, 
като всички /100%/ са приключени в тримесечен срок. През 2014 са свършени 
182, а през 2013 година – 169 такива дела. 

  
2.1 БРОЙ НА РЕШЕНИТЕ ДЕЛА С АКТ ПО СЪЩЕСТВО 
 
От всички свършени през 2015 година 982 дела, с акт по същество са 

приключили общо 814 дела, от които 273 наказателни дела и 541 граждански, 
търговски и фирмени дела. 

 
А. Първоинстанционни дела  
 
По 14 от свършените 25 първоинстанционни наказателни дела от общ 

характер са били постановени присъди и по свършеното АНД – решение, както 
следва: 1 присъда по глава ІІ-ра от НК /по чл.123 НК/; 1 присъда по глава V - по 
чл.199 от НК; 1 присъда по глава VІ - по чл. 249 от НК; 2 присъди по глава VІІ - 
по чл.252 и 255 от НК; 9 присъди по глава ХІ – 5 по чл.343, ал.1,б.”в” от НК, 1 по 
чл.343, ал.3 от НК и 3 по чл.354а от НК и решение по чл.255, ал.4 от НК. По  8 
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НОХД присъдите са постановени след проведено съкратено съдебно следствие, 
при 5 присъди за 2014 година и 9 присъди за 2013 година. 

По 5 от свършените НОХД производството е приключило с  одобрено от 
съда споразумение, постигнато между прокурора и адвокатите на подсъдимите, 
като по едно – с одобрено споразумение по отношение на двама от тримата 
подсъдими. 

През предходните 2014 и 2013 са приключени с постановени присъди 12, 
респ. 22 дела, а с одобрени споразумения – 6, респ. 13 дела. 

От свършените 110 частни наказателни дела 100 са приключили с акт по 
същество /решение, определение, разпореждане/, като са постановени 3 решения 
по ЗЕЕЗА, 3 определения по чл. 23-25 от НК /кумулации/, а останалите съдебни 
актове са  по ЧНД от досъдебното производство - от тях 6 определения по 
искания за вземане мярка за неотконение или промяна на взета такава, 
определения по искания по чл. 111, ал.3 от НПК, чл. 161-164 от НПК, по чл. 368 
от НПК, по чл. 452 от НПК, по ЗЕС и други, както и разпореждания по 26 ЧНД, 
образувани по реда на ЗСРС.   

От свършените общо 225 първоинстанционни граждански, търговски, 
частни граждански и частни търговски дела и фирмени такива /по 
статистическите отчети/, с акт по същество са приключили 168 дела, от които 
56 граждански дела, 42 търговски дела, 44 частни граждански и търговски и 
26 фирмени. От постановените съдебни акта 24 са по искове по СК, от които 3 
за произход и 20 осиновявания, като по 23 искът е уважен изцяло и по 1 - 
частично; 39 са по облигационни искове, от които 5 за непозволено увреждане и 
24 от и срещу търговци, като по 22 искът е уважен изцяло, по 13 - частично и по 
4 е отхвърлен; 11 са по искове по ТЗ, като по 9 искът е уважен, а по 2 – 
отхвърлен; 6 са постановените съдебни акта по несъстоятелност и 2 – по вещни 
искове. Исканията за вписване и по 26-те фирмени дела са уважени. 

 
Б. Въззивни производства 
 
От общо свършените 79 въззивни НОХД, НЧХД и ВАНД, 76 са 

приключили с акт по същество. По 65 от тях първоинстанционната присъда е 
била потвърдена, по 4 – изменена, по 2 е била отменена отчасти или изцяло с 
връщане на делото за ново разглеждане и по 5 е отменена изцяло и е постановена 
нова присъда. Такава е постановена по 3 дела на Районен съд – Габрово и по 1 
дело на Районен съд – Дряново и Районен съд – Трявна. 

От свършените общо 58 въззивни наказателни дела, с акт по същество са 
приключили 54 дела. 

При въззивните граждански и търговски дела, от общо свършените 275, с 
акт по същество са приключили 217 дела. По 133 от тях първоинстанционното 
решение е оставено в сила, по 43 решението е изменено отчасти, по 38 е 
изменено изцяло и е постановено ново решение и по 3 решението е обезсилено. 
Първоинстационното решение е изменено изцяло и е постановено ново решение 
от въззивния съд по 16 дела на Районен съд – Габрово, по 5 дела на Районен съд 
– Севлиево и по 1 – на Районен съд – Трявна, както и по 16 въззивни граждански 
дела, образувани по жалби срещу действия на ЧСИ. Първоинстанционното 
решение е обезсилено по 2 дела на Районен съд – Габрово и по 1 – на Районен 
съд – Севлиево. 

От свършените 181 въззивни частни граждански и търговски дела, със 
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съдебен акт по същество са приключили общо 156 дела. 
 
 
2.2 БРОЙ НА ПРЕКРАТЕНИТЕ ДЕЛА 
 
През отчетната 2015 година са били прекратени общо 168 производства 

пред Окръжния съд, от които 28 по наказателни дела и 140 по граждански и 
търговски дела. 
 

А. Първоинстанционни дела  
 
През годината са прекратени 11 НОХД, като толкова по брой са 

прекратените и през 2014 година. От тях, както бе посочено по-горе, по 5 дела 
наказателното производство е прекратено поради одобрено споразумение между 
прокурора и адвокатите на подсъдимите, по 3 дела е прекратено съдебното 
производство и са върнати за доразследване на прокурора, като по 2 - на  
основание чл.249, ал.2 във вр.с чл.248, ал.2, т.3 от НПК и по 1 – на основание 
чл. 288, ал.1 т.1 от НПК, като през 2014 година съдебното производство е било 
прекратено по 2 дела, а през 2013 година – по 8 дела. По другите 3 дела 
производството е прекратено поради смърт на подсъдимия /НОХД № 44/2015 г./, 
поради неодобрено споразумение /НОХД № 116/2015 г./ и поради приети отводи 
от всички съдии /НОХД № 98/2015 г./.   

Основна причина за прекратяване на съдебните производства и връщането 
им за доразследване е била - допуснати отстраними съществени  нарушения на 
процесуалните правила, довели до ограничаване възможността за осъществяване 
в пълнота на процесуалните права на обвиняемия, както и констатирано 
съществено противоречие между обстоятелствената и диспозитивна част на 
обвинението. 

При постановяване на акта за прекратяване на съдебното производство и 
връщане на делото на прокурора, са били спазени  задължителните указания по 
ТР № 2/02 г. на ОСНК на ВКС, като разпорежданията /определенията/ са 
потвърдени от по-горната инстанция. 

От свършените 110 частни наказателни дела производството е било 
прекратено само по 10 дела, поради друга подсъдност, липса на активна 
легитимация, невъзможен предмет /неиздирване на лице по ЕЗА, непроведен 
разпит и др./. 

При свършените първоинстанционни граждански и търговски дела 
производството е прекратено по общо 48 /28+20/ дела, при 49 дела за 2014 
година и при 43 дела за 2013 година. Причините за прекратяване са били 
различни - 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.  

Прекратени са били само 6 частни граждански дела, при 15 за 2014 
година и 13 за 2013 година. Прекратявани са били предимно образуваните дела 
за определяне на друг равен по степен районен съд при направени отводи. 

 
Б. Въззивни дела 
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От свършените общо 79 въззивни наказателни дела производството е 
прекратено само по 3 дела, спрямо 5 за 2014 и 7 за 2013 година. Основанията са 
оттегляне на жалбата или протеста. 

Прекратените въззивни частни наказателни дела са 4, спрямо 4 за 2014 и 3 
за 2013 година. Причината е липса правно основание или на правен интерес, 
пропуснат срок. 

Прекратените въззивни граждански дела са 58, спрямо 67 за 2014 
година и 14 за 2013 година. Прекратяването на делата е било свързано преди 
всичко с неправилно администриране от районните съдии, като след връщането 
им е продължавало тяхното разглеждане. 

Прекратените въззивни частни граждански дела са 25, спрямо 29 за 2014 
и 23 за 2013 година. Основанията са същите както при прекратените въззивни 
граждански дела.  

 
 
3. ВИСЯЩИ ДЕЛА В КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД 
 
В края на отчетната 2015 година са останали несвършени 120 от общо 

1102 дела за разглеждане, от които 20 наказателни и 100 граждански дела.  
 

А. Първоинстанционни дела 
 
В края на годината са останали несвършени: 7 наказателни общ 

характер дела, спрямо 2 за 2014 година и 3 за 2013 година и 1 ЧНД, при също 
по 1 за 2014 и 2013 година.  

От първоинстанционните граждански дела са останали несвършени 33, 
спрямо 21 за 2014 година и 34 за 2013 година. От търговските дела са останали 
несвършени 35, спрямо 23 дела за 2014 година и 44 за 2013 година. Останало е 
само 1 висящо частно гражданско дело, при 3 за 2014 година и също 1 – за 
2013 година. 

 
Б. Въззивни дела 

 
Останали са несвършени 11 въззивни наказателни общ характер дела, 

спрямо 9 за 2014 година и 20 за 2013 година; несвършено е само 1 въззивно 
частно наказателно дело. 

От въззивните граждански дела са останали несвършени 23, при 29 за 
2014 и 34 за 2013 година, а от въззивните частни граждански дела са останали 
8, при 5 за 2014 година и 9 за 2013 година.  

Общият брой на висящите към 31.12.2015 година наказателни дела е 
6,26% спрямо делата за разглеждане от този вид /321/, при 3,92 за 2014 година и 
7,07 за 2013 година.  

Общият брой на висящите към 31.12.2015 година граждански дела е 
12,80% спрямо делата за разглеждане /781/, при 8,88% за 2014 година и 13,46% 
за 2013 година. 

Общият брой на висящите в края на отчетния период дела е 10,97% 
спрямо делата за разглеждане /1102/, при 7,63% за 2014 година /1218/. По този 
показател, независимо от обстоятелството, че отчитаме завишено постъпление на 
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първоинстанционни дела през последните месеци на годината, както и 
наложилото се преразпределение на дела през тези месеци, поради ползване на 
отпуск и депозирана пред ВСС молба за напускане от съдия от гражданското 
отделение, отстъплението и при наказателните и при гражданските дела спрямо 
предходната година е факт. 

 
 
4. ОБЖАЛВАНИ И ПРОТЕСТИРАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ, 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ВЪЗЗИВНА И КАСАЦИОННА ПРОВЕРКА, 
ИЗВОДИ 

 
През отчетната 2015 година са обжалвани и протестирани общо 220 

съдебни акта, при 223 за 2014 година и 213 за 2013 година. От тях 
постановените по граждански и търговски дела са общо 186, при същия брой за 
2014 година и 167 за 2013 година, а постановените по наказателни дела са общо 
34, при 37 за 2014 година и 46 за 2013 година. 

 
А. Граждански дела 
 
При първоинстанционните граждански дела са обжалвани 24 от 

постановените решения, при 42 за 2014 година и 35 за 2013 година, а при 
търговските дела – 40, при 48 за 2014 година и 39 за 2013 година. От тях са 
обжалвани 42 решения по облигационни искове /6 за непозволено увреждане и 
29 срещу търговци/, 5 от решенията по несъстоятелност, 3-те решения по вещни 
искове, 2 решения по ТЗ и 12 други решения. Постановените по частните 
граждански дела съдебни актове не са обжалвани. 

 
Б. Наказателни дела 
 
Срещу произнесени и изготвени през отчетната 2015 година съдебни 

актове /присъди, определения и разпореждания/ по НОХД са подадени общо 19 
жалби и протести, спрямо 16 през 2014 година и 21 през 2013 година. От тях 2 
по дела по глава ІІ-ра от НК, 4 по дела по глава V-та от НК, 2 по дела по глава 
VІ-та от НК,  3 по дела по глава VІІ-ма от НК и 8 по дела по глава VІ-та от НК  
Протестирано е и решението по АНД. Срещу изготвени по частни наказателни 
дела решения и определения са подадени общо 12 частни жалби и протести, 
спрямо 11 през 2014 година и 17 през 2013 година. 

 
В. Въззивни производства 
 
От постановените по въззивните граждански и търговски дела са 

обжалвани 100 решения, при 60 през 2014 година и 56 през 2013 година. Срещу 
22 от постановените по въззивните частни граждански дела съдебни акта са 
подадени жалби, при 23 за 2014 година и 28 за 2013 година.  

При въззивните наказателни дела са обжалвани и протестирани само 2 
нови присъди, произнесени след отмяна на първоинстанционните, при подадени 
по 8 жалби и протести срещу постановени през 2014 и 2013 година. Няма 
обжалвани съдебни актове, постановени по въззивните частни наказателни дела. 
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От върнатите през отчетната година общо 35 граждански и търговски  
дела, с резултат от въззивната и касационна проверка, по 12 дела решението е 
потвърдено изцяло, по 12 дела не е допуснато касационно обжалване, по 7 
дела решението е изцяло отменено, с постановен акт по същество или делото е 
върнато за ново разглеждане, по 3 дела решението е обезсилено и по 1 дело е 
частично потвърдено, а в другата част е отменено. По общо 25 дела 
определенията са потвърдени изцяло, по 5 дела не е допуснато касационно 
обжалване, по 7 дела определенията са отменени изцяло и по 2 дела-обезсилени. 

От върнатите общо 6 наказателни дела, по 3 присъдите, респ. решенията, 
са били потвърдени, по едно - съдебният акт изцяло отменен и делото върнато на 
прокурор и по 2 дела – съдебният акт е частично изменен в наказателната част по 
приложението на закона. От върнатите общо 10 наказателни дела, с обжалвани 
определения и разпореждания, всички постановени актове са били потвърдени от 
по-горната инстанция. 

Оценката на тези данни води до извода за добро качество на 
правораздавателната дейност в окръжния съд, както по първоинстанционните 
граждански, търговски и наказатени дела, така също и по въззивните. 

 
5. СТРУКТУРА НА ОСЪДЕНАТА ПРЕСТЪПНОСТ  
 
През 2015 година са били предадени на съд общо 31 лица, от които 22 

осъдени, като на всички е било наложено наказание лишаване от свобода. На 15 
от осъдените общо 19 лица на лишаване от свобода до три години, 
изтърпяването на наказанието е било отложено на основание чл. 66 от НК. Броят 
на лицата, по отношение на които е приложен институтът на условното 
осъждане се е дължал както на събрани по делата данни, имащи отношение към 
индивидуализацията на наказанието, сочещи на по-ниска степен на обществена 
опасност на деянието и дееца, така и на това, че е имало значителен брой 
съкратени съдебни следствия и решаване на делата със споразумение, като на 6 
лица наложените наказания са определени по реда на чл.381-384 от НПК. На 3 
лица от осъдените на лишаване от свобода е определен размер на наказанието 
над три и до десет години. 

По видове престъпления осъдените и наказани лица са били както следва: 
за престъпления против личността – 1 лице - на лишаване от свобода до три 
години и при условията на чл.66 от НК; за престъпления против собствеността  
– 7 лица, от които 6 лица - на лишаване от свобода до три години, наказания, 
определени със споразумения, като по отношение на 5 от тях е приложен чл.66 
от НК и 1 лице на лишаване от свобода от 3 до 10 години; за престъпления 
против стопанството - 3 лица, от които 2 с наложено наказание лишаване от 
свобода до 3 години, с приложение на чл.66 от НК и едно с наложено наказание 
над 3 години; за престъпления против финансовата, данъчната и 
осигурителната система – 2 лица, от които едно лице  с наложено наказание 
лишаване от свобода до 3 години, с приложение на чл. 66 от НК и едно лице с 
наложено наказание лишаване от свобода над 3 години; за общоопасни 
престъпления – 9 лица, с наложени наказания лишаване от свобода до 3 
години, при 6 от които и с приложението на чл. 66 от НК. 

Няма осъдено непълнолетно лице. 
Анализът показва, че през отчетната 2015 година структурата на осъдената 

/наказаната/ престъпност формално се е запазила, а изводът е, че в сравнение с 
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предходната година леко се е увеличил броя на осъдени лица за престъпления 
против собствеността /по чл. 199 и чл. 213а от НК/ и за извършени престъпления 
по непредпазливост - по чл. 343 ал.1 б.”в” от НК и се отчита намаление броя на 
осъдените лица за извършени престъпления по чл. 354а от НК.  

 
6. ОПРАВДАТЕЛНИ ПРИСЪДИ 
 
През 2015 година са постановени: две изцяло оправдателни присъди, една 

присъда, с която са оправдани две непълнолетни лица, от общо три, предадени 
на съд и едно оправдателно решение по АНД.  

Оправдателната присъда, постановена на 30.03.2015 година, по НОХД № 
2/2015 година, е по обвинение за извършено престъпление по чл. 354а, ал.2 от 
НК. Същата е потвърдена от ВТАС и ВКС и е влязла в законна сила; 
Оправдателната присъда, постановена на 11.05.2015 година, по НОХД № 19/2015 
година, е по обвинение за извършено престъпление по чл.255, ал.1, т.2 от НК. 
Същата не е протестирана и е влязла в законна сила; Оправдателната присъда по 
отношение на две лица, постановена на 23.03.2015 година, по НОХД № 3/2015 
година, е по обвинение за извършени от тях като непълнолетни престъпления по 
чл.354а, ал.1 от НК. Същата е протестирана в тази й част, но е потвърдена от 
ВТАС и ВКС /решението е от 02.02.2016 година/; Оправдателното решение, 
постановено на 09.11.2015 година, по АНД № 55/2015 година, по обвинение за 
извършено престъпление по чл.255, ал.4 от НК, е отменено от ВТАС и делото е 
върнато за ново разглеждане.  

Оправданите лица, с влезли в сила съдебни актове, са общо 4 - 3 по 
обвинения за извършени престъпления по чл.354а от НК и 1 лице – по чл.255, 
ал.1 от НК.  

 
7. ДЕЛА С ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС – НАКАЗАНА 

ПРЕСТЪПНОСТ 
 
През 2015 година са разгледани първоинстационни наказателни дела, 

образувани по внесен от прокуратурата обвинителен акт или по споразумение, с 
обвинения за извършени престъпления от общ характер, представляващи по-
голям обществен интерес за съдебния район, по които съдебният акт е влязъл в 
законна сила, както следва:  

За извършени престъпления по чл. 199, ал.1 от НК /грабеж/: 
НОХД №112/2014 г., с докладчик съдия Минков, приключило на 

19.01.2015 година, по реда на глава 27 от НПК, с осъдителна присъда за 
извършено престъпление по чл.199 ал.1, т.4 от НК - грабеж при условията на 
опасен рецидив, като подсъдимият е осъден на четири години лишаване от 
свобода, но с решение на ВТАС наказанието е увеличено на шест години и осем 
месеца; 

НОХД № 11/2015 г., с докладчик съдия Минков, приключило на 
10.03.2015 година, с одобрено споразумение за извършено престъпление по чл. 
199, ал.1, т.4, вр. с чл.198, ал.1 от НК, по отношение на двама обвиняеми, 
осъдени съответно на две години и три месеца лишаване от свобода, при строг 
първоначален режим и на една година и шест месеца лишаване от свобода, с 
отлагане на изпълнението за срок от четири години; 

НОХД № 71/2015 г., с докладчик съдия Василева, приключило с 
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одоборено споразумение за извършено престъпление по чл.199, ал.1 т.3 от НК 
/грабеж със средна телесна повреда/, след образуване на делото по внесен 
обвинителен акт, на основание чл.384 от НПК, с което на подсъдимия е 
наложено наказание от две години и шест месеца лишаване от свобода, 
изпълнението на което е отложено за срок от 4 години, при условията на чл.66 от 
НК;  

За извършени престъпления по чл. 213а, ал.2, т.2 и т.4 от НК и по чл. 
142, ал.2, т. 2 и т. 2 от НК /изнудване с отвличане и противозаконно 
лишаване от свобода/: 

НОХД № 9/2015 г., с докладчик съдия Костова, приключило на 06.04.2015 
година със споразумение по реда на чл.384 от НПК, след внасяне на обвинителен 
акт, като на тримата подсъдими са наложени наказания лишаване от свобода до 
три години, изпълнението на които е отложено по реда на чл.66 от НК; 

За извършени престъпления по чл.196, ал.1 т.1 от НК и по чл.249, ал.1 
от НК /кражба при условията на опасен рецидив и противоправно 
използване на платежен инструмент/: 

НОХД № 7/2015 г., с докладчик съдия Василева, приключило на 
23.03.2015 година, по реда на глава 27 от НПК, с осъдителна присъда по 
отношение и на тримата подсъдими, на които са наложени наказания от две 
години лишаване от свобода, при първоначален строг режим, две години 
лишаване от свобода, с отлагане изпълнението на наказанието за срок от 4 
години и една година и четири месеца лишаване от свобода, с отлагане 
изпълнението на наказанието за срок от 3 години, при условията на чл.66 ал.1 от 
НК, както и глоба от по 300 лева на всеки един; 

За извършено престъпление по чл.252 от НК /лихварство/: 
НОХД № 5/2015 г., с докладчик съдия Василева, приключило на 

23.02.2015 година, с одобрено споразумение за извършено престъпления по чл. 
252, ал.1 от НК, с което на обвиняемия е наложено наказание две години 
лишаване от свобода, изпълнението на което е отложено за срок от 4 години, при 
условията на чл.66 ал.1 от НК; 

За извършено престъпление по транспорта: 
НОХД № 16/2015 г., с докладчик съдия Попов, приключило на 27.04.2015 

година, по реда на глава 27 от НПК, с присъда за извършено престъпление по 
чл.343, ал.3, предл.3, вр. с чл.342, ал.1 от НК, причинена по непредпазливост 
смърт и тежки телесни повреди на повече от едно лице, при управление на МПС, 
като на подсъдимия е наложено наказание от три години лишаване от свобода, 
изпълнението на което е отложено за срок от 5 години, при условията на чл.66 от 
НК; 

НОХД № 22/2015 г., с докладчик съдия Василева, приключило на 
15.06.2015 година, с присъда за извършено престъпление по чл.343, ал.1, б.”в”, 
вр. с чл.342, ал.1 от НК, като на подсъдимия е наложено наказание от три години 
лишаване от свобода, изпълнението на което е отложено за срок от 4 години, при 
условията на чл.66 от НК;     

За извършени общоопасни престъпления по чл.354а от НК 
/наркотични вещества/: 

 НОХД № 56/2015 г., с докладчик съдия Минков, приключило на 
20.07.2015 година, с одобрено споразумение за извършено престъпление по чл. 
354а, ал.2 от НК, внесено след образуване на делото по обвинителен акт, на 
основание чл. 384 от НПК, с което на подсъдимия е наложено наказание две 
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години лишаване от свобода, изпълнението на което е отложено за срок от 4 
години, при условията на чл.66 от НК;  

 
 8. СПЕЦИАЛНИ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА 

 
Съгласно чл. 174 ал.1 от НПК и чл. 15 от Закона за специалните 

разузнавателни средства, председателят на Окръжния съд и оправомощеният от 
него зам. председател са разгледали писмени искания от органите по чл. 173 от 
НПК, респ. чл. 13 от ЗСРС по общо образувани 26 ЧНД, разпоредили са 25 
разрешения за ползване на специални разузнавателни средства и 7 разрешения 
за продължаване на срока, постановили са пет отказа. Като цяло исканията са 
били законосъобразни и добре обосновани. Издадени са и 17 разпореждания за 
унищожаване на събрана информация прилагането на разрешените СРС, която 
няма да бъде използвана за нуждите на наказателния процес и изготвянето на 
ВДС, получени са четири комплекта веществени доказателствени средства, 
изготвени въз основа прилагането на разрешени СРС, както и 20 доклада, 
изготвени след преустановяване прилагането на разрешените специални 
разузнавателно средства.  
 
 

ІІІ. СРЕДНА НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДЕБНИЯ РАЙОН. 
АНАЛИЗ ПО ОБЩ БРОЙ ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ПО 
СВЪРШЕНИ ДЕЛА 

 
По приложения тригодишен отчет за работата на съда, през 2015 година 

средната натовареност на съдиите по щат е 7,06 по общия брой дела за 
разглеждане и 6,29 по общия брой на свършените дела, а средната действителна 
натовареност – 7,71 при делата за разглеждане и 6,87 при свършените дела, като 
се отчита по-ниска средна натовареност спрямо предходните две години.  

Анализът на статистическите данни показва следното: 
 
1. Резултати на съдиите  
Съдия Минко Минков 
През 2015 година съдия Минков е имал за разглеждане общо 85  дела, от 

които 8 наказателни общ характер, 17 въззивни наказателни, 43 частни 
наказателни, 12 въззивни частни наказателни дела, 4 ВАНД, 1 въззивно 
гражданско дело. Свършил е 80 дела – 94%. При въззивна и касационна 
проверка на обжалвани и от предходни години съдебни актове, върнати през 
2015 година, 3 са били потвърдени.  

Съдия Веселина Топалова 
През 2015 година съдия Топалова е имала за разглеждане общо 118 дела, 

от които 18 граждански първа инстанция, 42 въззивни граждански, 8 частни 
граждански, 23 въззивни частни граждански, 15 търговски, 4 фирмени дела и 8 
ч.н.дела. Свършила е 109 дела – 92 %. При въззивна и касационна проверка на 
обжалвани и от предходни години съдебни актове, върнати през 2015 година, 11 
са били потвърдени, 1 - отменен и 1 - обезсилен. 

Съдия Севдалина Герова   
През 2015 година съдия Герова е имала за разглеждане общо 75 дела, от 

които 10 граждански първа инстанция, 30 въззивни граждански, 5 частни 
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граждански, 20 въззивни частни граждански, 6 търговски,  3 фирмени дела и 1 
частно наказателно дело. Свършила е 74 дела. При въззивна и касационна 
проверка на обжалвани и от предходни години съдебни актове, но върнати през 
2015 година, 3 са били потвърдени, по 2 не е допуснато кас. обжалване и 1 -  
отменен.  

Съдия Валентина Генжова 
През 2015 година съдия Генжова е имала за разглеждане общо 102 дела, от 

които 16 граждански първа инстанция, 37 въззивни граждански, 7 частни 
граждански, 25 въззивни частни граждански, 14 търговски и 3 фирмени дела. 
Свършила е 87 дела – 85 %. При въззивна и касационна проверка на обжалвани 
и от предходни години съдебни актове, върнати през 2015 година, 6 са били 
потвърдени, по 4 не е допуснато кас. обжалване и 1 – частично отменен. 

Съдия Диана Василева 
През 2015 година съдия Василева е имала за разглеждане общо 70 дела, от 

които 6 наказателни дела общ характер, 17 въззивни наказателни, 27 частни 
наказателни, 14 въззивни частни наказателни,  3 ВАНД и 3 въззивни граждански 
дела. Свършила е 66 дела – 94%. При въззивна и касационна проверка на 
обжалвани и от предходни години съдебни актове, върнати през 2015 година, 1 е  
потвърден  и 1 - изменен.  

Съдия Полина Пенкова  
През 2015 година съдия Пенкова е имала за разглеждане общо 110 дела, от 

които 18 граждански дела първа инстанция, 38 въззивни граждански дела, 7 
частни граждански, 27 въззивни частни граждански, 15 търговски, 4 фирмени 
дела и 1 частно наказателно дело. Свършила е 102 дела – 93%. При въззивна и 
касационна проверка на обжалвани и от предходни години съдебни актове, 
върнати през 2015 година, 6 са били потвърдени, 1 – изцяло отменен и 1 – 
частично отменен. 

Съдия Благовеста Костова 
През 2015 година съдия Костова е имала за разглеждане общо 71 дела, от 

които 8 наказателни дела общ характер, 1 АНД, 17 въззивни наказателни, 2 
ВАНД, 30 частни наказателни,  12 въззивни частни наказателни и 1 гражданско 
дело. Свършила е 67 дела – 94%. При въззивна и касационна проверка на 
обжалвани и от предходни години съдебни актове, върнати през 2015 година, 3 
са били потвърдени и 1 - изменен. 

Съдия Галина Косева 
През 2015 година съдия Косева е имала за разглеждане общо 103 дела, от 

които 18 граждански дела първа инстанция, 39 въззивни граждански, 5 частни 
граждански, 26 въззивни частни граждански, 12 търговски, 2 фирмени дела и 1 
частно наказателно дело. Свършила е 88 дела – 85 %. При въззивна и касационна 
проверка на обжалвани и от предходни години съдебни актове, върнати през 
2015 година, 4 са били потвърдени, по 5 не е допуснато кас. обжалване, 2 – 
изцяло отменени и 3 – обезсилени.  

Съдия Пламен Попов 
През 2015 година съдия Попов е имал за разглеждане общо 67 дела, от 

които 8 наказателни първа инстанция, 15 въззивни наказателни, 25 частни 
наказателни, 15 въззивни частни наказателни, 3 ВАНД и 1 въззивно гражданско 
дело. Свършил е 61  дела – 91%. При въззивна и касационна проверка на 
обжалвани съдебни актове, върнати през 2015 година,  са потвърдени 2 акта и 1- 
отменен. 
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 Съдия Кремена Големанова  
През 2015 година съдия Големанова е имала за разглеждане общо 106 

дела, от които 16 граждански първа инстанция, 39 въззивни граждански, 9 частни 
граждански, 23 въззивни частни граждански, 12 търговски,  4 фирмени, 1 НОХД, 
1 въззивно наказателно и 1 частно наказателно дело. Свършила е 93 дела – 88 %. 
При въззивна и касационна проверка на обжалвани съдебни актове, върнати през 
2015 година, 2 са недопуснати до кас. обжалване, 4 – изцяло отменени и 1- 
изцяло обезсилен.  

Съдия Ива Димова 
През 2015 година съдия Димова е имала за разглеждане общо 109 дела, от 

които 13 граждански първа инстанция, 42 въззивни граждански, 7 частни 
граждански, 24 въззивни частни граждански, 17 търговски, 3 фирмени дела, 2 
частни наказателни дела и 1- въззивно наказателно дело. Свършила е 92  дела – 
85 %. При въззивна и касационна проверка на обжалвани съдебни актове,  
върнати през 2015 година, 4 са били потвърдени, 3 – недопуснати до кас. 
обжалване и 3 – изцяло отменени.  

Съдия Симона Миланези 
През 2015 година съдия Миланези е имала за разглеждане общо 50 дела, 

от които 9 граждански първа инстанция, 15 въззивни граждански дела, 3 частни 
граждански, 12 въззивни частни граждански, 7 търговски, 3 фирмени дела и 1 
НОХД. Свършила е 33 дела – 66%. При въззивна и касационна проверка на 
обжалвани съдебни актове, върнати през 2015 година, 3 са потвърдени. 

Младши съдия Боян Косев 
През 2015 година мл. съдия Косев е имал за разглеждане общо 36 дела, от 

които 11 въззивни граждански, 9 въззивни частни граждански, 8 въззивни 
наказателни, 6 въззивни частни наказателни  и 2 ВАНД. Свършил е 30 дела – 
83%. От върнатите обжалвани съдебни актове един/определение/ е изцяло 
отменен. 

Натовареността на всеки съдия през отчетната 2015 година, изчислена на 
база делата, които е имал за разглеждане и които е свършил, спрямо общия брой 
1102 дела за разглеждани и общо 982 свършени дела, в проценти, е следната: 

По дела за разглеждане: съдия Минков – 85, или 7,71%, съдия Топалова – 
118, или 10,71%, съдия Герова – 75, или 6,81%, съдия Генжова – 102, или 
9,26%, съдия Василева – 70, или 6,35%, съдия Пенкова – 110, или 9,98%, съдия 
Костова – 71, или 6,44%, съдия Косева – 103, или 9,35%, съдия Попов – 67, или 
6,08%, съдия Големанова – 106, или 9,62%, съдия Димова – 109, или 9,89%, 
съдия Миланези – 50 – 4,54% и мл. съдия Косев – 36, или 3,27%. 

По свършени дела: съдия Минков – 8,15%, съдия Топалова – 109, или 
11,10%, съдия Герова – 74, или 7,54%, съдия Генжова – 87, или 8,86%, съдия 
Василева – 66, или 6,72%, съдия Пенкова – 102, или 10,39%, съдия Костова – 67, 
или 6,82%, съдия Косева – 88, или 8,96%, съдия Попов – 61, или 6,21%, съдия 
Големанова – 93, или 9, 47%, съдия Димова – 92, или 9,37%, съдия Миланези – 
33, или 3,36% и мл. съдия Косев – 30, или 3,05%.   
   

2. Граждански дела 
 
При съдиите от гражданското отделение, по дела за разглеждане: съдия 

Топалова - 110 дела, или 14,08%; съдия Герова – 74 дела, или 9,48%; съдия 
Генжова – 102 дела, или 13,06%; съдия Пенкова – 109 дела, или 13,96%; съдия 
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Косева – 102 дела, или 13,06%,  съдия Големанова – 103, или 13,19 %, съдия 
Димова – 106 дела, или 13,57%, съдия Миланези – 49, или 6,27% и мл. съдия 
Косев – 20, или 2,56% и по свършени дела: съдия Топалова – 101 дела, или 
14,83%; съдия Герова – 73 дела, или 10,72%; съдия Генжова – 87 дела, или 
12,78%; съдия Пенкова – 101 дела, или 14,83%; съдия Косева – 87 дела, или 
12,78%, съдия Големанова – 90 дела, или 13,22%, съдия  Димова –  89 дела, или 
13,07%, съдия Миланези – 32, или 4,70% и мл. съдия Косев – 16 дела, или 
2,35%; 

 
3. Наказателни дела 
 
При съдиите от наказателното отделение, по дела за разглеждане: съдия 

Минков – 84 дела, или 26,17%; съдия Василева – 67 дела, или 20,87%; съдия 
Костова – 70 дела, или 21,81%,  съдия Попов – 66 дела, или 20,56% и мл. съдия 
Косев – 16 дела, или 4,98% и по свършени дела: съдия Минков – 79 дела, или 
26,25%; съдия Василева – 63 дела, или 20,93%; съдия Костова – 67 дела, или 
22,26%, съдия Попов – 60 дела, или 19,93% и мл. съдия Косев – 14 дела, или 
4,65%.  

 
Съпоставката на тези резултати сочи на относително по-голяма 

натовареност на съдиите от гражданското отделение, както по дела за 
разглеждане, така и по общо свършени дела, при които, с изключение на съдия 
Миланези и мл. съдия Косев, реално участвали в разпределението, 
разглеждането и решаване на дела през втората половина на отчетната година, тя 
е над средната, действителна натовареност по статистическите отчети, като с 
най-голяма натовареност и по двата показателя е била съдия Топалова, 
ръководител на отделението, която е образувала и разпределяла постъпващите 
граждански дела, извършвала е и административна дейност като заместник на 
административния ръководител, разглеждала е и решавала ЧНД, образувани по 
искания по ЗСРС, в качеството си на оправомощен зам. председател,  както и 
съдия Пенкова, на която е възложено образуването и разпределението на делата, 
в отсъствие на съдия Топалова, а при съдиите от наказателното отделение – 
съдия Минков, който е и административен ръководител – председател на съда. 
Все още липсва методика, която да отчита по-реално, освен по броя на 
разглежданите и броя на решените дела, натовареността на отделния съдия, по 
видове дела, по правна и фактическа сложност, по изискуемите срокове 
/незабавно, до три дни, до седем дни, до 14 дни, до месец/ за произнасяне, по 
допълнително произнасяне, с отделен акт, по някои видове дела, по дейности, 
свързани с администриране на делата, както и други дейности, неотчитани 
статистически.  

 
ІV. РЕВИЗИОННА ДЕЙНОСТ 
 
През м.ноември 2015 година, въз основа заповед № 437/27.10.2015 година 

на административния ръководител-председател на съда, в изпълнение на 
задължението му по чл. 86, ал.1, т.6 от ЗСВ, съдии от окръжния съд са 
извършили проверка на дейността на съдиите от районните съдилища в съдебния 
окръг, на държавните съдебни изпълнители и на съдиите по вписванията, както 
следва: съдия Топалова, съдия Косева, съдия Попов и съдия Димова - в Районен 
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съд – Габрово; съдия Генжова, съдия Василева и съдия Костова - в Районен съд – 
Севлиево; съдия Герова и съдия Костова – в Районен съд – Дряново и съдия 
Пенкова и съдия Попов – в Районен съд – Трявна. По обхват проверките са за 
период от 01.01.2015 година до 31.10.2015 година. Констатациите, посочени в 
изготвените и представени на председателя на окръжния съд доклади, са изцяло 
положителни, с изключение проверката в Районен съд – Габрово, при която са 
установени: пропуски от административен характер, свързани с неправилно 
разпределение на гражданските дела, изразяващо се в разпределение по групи, 
което не е било съобразено с решение на общото събрание на съдиите, проведено 
на 11.02.2015 година, със заповед на административния ръководител под № 31 от 
13.02.2015 година и приетите вътрешни правила; такива по движението на 
гражданските дела, разпределени на съдия Христов, изразяващи се забавяне 
произнасянето с определение по чл.140 от ГПК, след извършена размяна на 
книжата и изтичане срока за отговор или постъпил такъв, като това забавяне е 
било два и повече месеци; недостатъчно полагани усилия от съдебния 
изпълнител Чавдаров при проучването и правилното движение на възложените 
му дела, което е довело до отмяна на първоначалното му разпореждане и 
постановяване на ново, с друго съдържание по повечето дела, както и след 
налагане на възбрана върху недвижим имот е преустановявал последващите 
изпълнителни действия за необосновано дълги периоди от време. 

Резултатите от извършените проверки са обсъдени на традиционното 
общо събрание на съдиите от окръжния и районните съдилища, в присъствието и 
на съдебните изпълнители, проведено на 29.01.2016 година. На същото, по повод 
горепосочените констатации в доклада от проверката в Районен съд – Габрово, 
не са постъпили възражения от присъствалите съдия Христов и съдебен 
изпълнител Ясен Чавдаров, като административният ръководител на съда е 
заявил отстраняването на пропуските от административен характер, свързани с 
разпределението на гражданските дела.     

 
V. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 
 
1. Сграда, оборудване, проблеми 
 
В сградата, масивна, пететажна, са настанени Окръжен съд –Габрово и 

Районен съд – Габрово,  заедно с Окръжна и Районна прокуратури – Габрово и 
Звено „Охрана” при Главна дирекция „Съдебна охрана” на Министерството на 
правосъдието. 

През отчетната година са извършени част от планираните ремонтни 
дейности: приспособяване на помещението в северната част на партерния етаж, 
което не се използваше постоянно от окръжния съд, заедно с прилежащите към 
него помещения на фирменото деловодство, за деловодство на районния съд и 
преместване на съдебните деловодители, като в освободените от тях 
помещения, на първия надпартерен етаж, бе преместено фирменото 
деловодство, приключило в началото на настоящата година и по този начин 
всички съдебни деловодители от окръжния съд са вече заедно, в две свързани 
помещения; разширяване на помещенията на съдебните секретари към 
окръжния съд, на четвъртия етаж /трети надпартерен/, чрез премахване на 
преградната стена и свързване на помещението с работното място на експерта 
„Връзки с обществеността”; обособяване на ново помещение в сутерена за 
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съхранение на архив на районния съд и веществени доказателства. 
 Обследването на сградата през предходната година, както от страна на 

органите на съдебната охрана, така също и от РС „Пожарна безопасност и 
защита на населението”, налага извършването на следните основни ремонтни 
дейности и оборудване: отливане на бетонна плоча и оформяне на 
пространството в северната част на сградата, между трансформатора и котелното 
помещение в сутерена, за което и поради пропадане на ламариненото покритие, 
вследствие падналия от покрива на сградата тежък сняг в началото на 
настоящата година, бе направено искане до ВСС за осигуряване на средства; 
ремонт на покрива с поставяне на снегозадържащи парапети; осигуряване на 
всички помещения и коридорите на сградата с автоматична пожароизвестителна 
система и технически средства за гласово уведомяване; изграждане на 
евакуационно и аварийно осветление. 

Във връзка със създаване на необходимите удобства за посещения и 
ползване на помещения от сградата от лица с увреждания и в неравностойно 
положение, през отминалата година бе направено искане до Министерството на 
правосъдието и сградата бе включена в проект за изграждане на нова асансьорна 
уредба или приспособяване и на втория съществуващ асансьор, за 
безпрепятствено придвижване на такива лица с всякакъв вид инвалидни колички 
/за което основният асансьор не е изцяло приспособен/ до отделните етажи на 
сградата, както и ремонт на санитарно-хигиенните помещения на партерния етаж 
и на етажа на съдебните зали, с преустройство, подходящо за ползване от тези 
лица. Изготвянето на работен проект и изпълнението му, финасирано от МП, 
предстои да бъде извършено през настоящата година.   

Кабинетите на съдиите, работещи и в двете съдилища, както и на 
държавните съдебни изпълнители и по-голяма част от помещенията с работни 
места за съдебните служители са оборудвани с подходящо обзавеждане. 
Състоянието на помещенията все още е добро, но отдавна не  са правени 
ремонти и се явява нужда от такива. Съществен проблем, който придобива все 
повече актуалност, е липсата на достатъчно физическо пространство, като 
държавните съдебни изпълнители при Районен съд - Габрово са двама, а 
ползват работно помещение, съответстващо реално за едно работно място. Там 
проблемът е особено належащ за разрешаване, предвид естеството на работа, 
свързано с постоянен поток от граждани и адвокати - страни по дела.  

Сградата се охранява физически през деня от ОЗ „Охрана”, а в 
останалото време, чрез СОТ - от частна охранителна фирма, въз основа на 
сключени договори от двете съдилища. 
 

2. Техническо оборудване - компютри, мрежи, програмни 
продукти, проблеми 
 

Окръжен съд - Габрово разполага с функционираща вътрешна компютърна 
мрежа, чрез която бива осъществявана  връзка между зали, деловодство, съдебни 
служители и съдии. Същата е многократно разширявана. Всички нейни активни 
и пасивни компоненти работят и нямат нужда от подмяна, като в нея са свързани 
3 сървъра, 37 компютъра и 3 мрежови принтера. 

Получените през 2007 година по договор BG 711-08-01-0011 от „Прософт” 
14 броя компютърни конфигурации са в активна употреба повече от 8 (осем) 
години. Състоянието на тези конфигурации е под задоволително ниво и е 
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налице належаща нужда от поетапната им подмяна с нови. Все повече 
зачестяват проблемите и дефектирането на техни модули, тъй като са в края на 
експлоатационния си период. Основните проблеми, проявили се с годините, са 
подути и с изтекъл електролит кондензатори по дъното, дефектирали видеокарти 
и памети. Проблем са и неотварящи се и нечетящи DVD устройства. Въпреки 
относителната техническа годност на посочените компютърни 
конфигурации, техните хардуерни параметри вече изобщо не отговарят на 
изискванията на съвременните версии на операционни системи и приложен 
софтуер. В момента те са с Windows XP операционна с-ма и приложен 
софтуер Office 2003. На тях може да се инсталира примерно Windows7 
(съдържащ в себе си Internet Explorer 11) + Office 2010, но поради „слабите“ 
им хардуерни спецификации, на практика не може да се свърши някаква 
работа, особено изискваща максимално бързодействие и минимално време 
на реакция от компютъра, след като е подадена заявка от приложния 
софтуер. Не на последно място е фактът, че Microsoft официално спря 
поддръжката на XP, както и поддръжката на браузъра Internet Explоrer. Все 
повече сайтове/портали с web достъп (НАП, Търговски регистър, 
Национална база данни „Население“, счетоводния портал Web „БП – Конто 
66“, дори и най-последната версия на „Системата за случайно разпределение 
на делата“) изискват и показват адекватно съдържание само ако клиентските 
машини, от които се осъществява достъпа, са с поне Windows 7 и Internet 
Explorer 11, версии на операционна система и браузър. Това на практика 
създава допълнителни затруднения и налага непривични настройки на 
старите версии на браузъра и инсталиране на допълнителни добавки към 
него, което още повече товари компютъра и забавя и без това бавната му 
работа. Споменато последно, но никак не маловажно - система ползваща 
стари версии на операционни системи и остарял барузър е изключително 
силно уязвима към нарочни или случайни атаки от вируси, „троянски коне” 
и всякакви зловредни намеси от интернет, на практика това си е широко 
отворена „врата“ за достъп до вътрешната мрежа на съда, която по принцип 
е достатъчно надеждно защитена. 

Въпреки хроничния недостиг на средства за издръжка, в Окръжен съд 
- Габрово почти всяка година (без 2014-та) са отделяни пари за закупуване 
на поне по 2-3 нови компютърни конфигурации. Към настоящия момент с 
тях поетапно са подменени компютрите на всички съдии и на две-три други 
възлови работни места. Те са с достатъчно добри и адекватни към момента 
на придобиване параметри и на тях без проблем са инсталирани Windows 7 
и Office 2010. Все още обаче остават в активна употреба 12 (дванадесет) от 
описаните по-горе стари конфигурации “Прософт Терминатор“. 
Необходимо е всичките да се подменят през настоящата 2016 година, по 
възможност наведнъж, със съвременни такива. Това би бил един разумен 
ход, имайки предвид предстоящото внедряване и ползване на новата 
„Единна Централизирана Система за Управление на Съдебните Дела“, която има 
съответните изисквания по отношение на бързодействие и сигурност на достъпа 
до централната база данни от страна на компютърните конфигурации (заедно със 
софтуера, инсталиран на тях) на работните места, от които ще се осъществява 
това. За да се осигури безпроблемна ежедневна работа на съда, трябва да 
разполагаме със съвременни компютри, както и с оперативен резерв от такива в 
случай на нужда. Необходимо е ежегодно част от остарялата техника да се 
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подменя с нова, отговаряща на съвременните изисквания, за което е необходимо 
планиране и съответно обезпечаване на финансови средства. Това е заложено в 
бюджетната прогноза на съда за следващите три  години.  

В Окръжен съд - Габрово има в експлоатация 3 броя копирни машини, 
двете (Xerox WC5230) закупени през 2008 година, а третата (Xerox WC5325) - 
през 2012 година. На едната от по-старите бе направен належащ ремонт и към 
момента е в нормално работоспособно състояние. Втората от 2008 година също 
има нужда от ремонт, средства за който се надяваме да отделим през тази година. 
Ремонта и поддръжката на тези три копирни машини се налага още повече, че 
двете от тях (WC5230 и WC5325) се ползват и като мрежови принтери – за 
деловодството и съдебните секретари, след като два от старите мрежови лазерни 
принтера Dell 5210 (по един на всяко едно от местата) дефектираха през 
отчетната година.  

С отпуснати от ВСС целеви средства през лятото на 2015 година бяха 
закупени 3 /три/ броя компютърни конфигурации и 2 /два/ броя 
многофункционални устройства, които веднага бяха въведени в експлоатация на 
работните места, където имаше нужда от подмяна на техниката. Поради силно 
ограниченият бюджет за отминалата година са закупувани основно  консумативи 
(тонери, хартия) за копирните машини и принтерите. 

Проблем представлява и техниката, излязла от употреба, която е 
собственост на други институции: 

1. Сървър Compaq ML 350T02P 1000-256, получен с ППП на 01.06.2001 г. 
по проект USAID – ПРСС, собственост на ВСС; 

2. Два броя мрежови лазерен принтер Dell 5210, получени с ППП 
15.09.2007 г.  във връзка с договор  16-88/22.06.1999 г. между  "ИО"- АД и ВСС,  
собственост на „ИО” – АД; 

3. Два броя лазерни принтера Lexmark Е 360, получени с ППП на 
22.07.2009 г. във връзка с договор 16-88/22.06.1999 г. между  "ИО"- АД и ВСС,  
собственост на „ИО” – АД; 

4. Два броя преносими компютъра Dell, получени 01.07.2008 г. във връзка 
с договор   16-88/22.06.1999 г. между  "ИО"- АД и ВСС,  собственост на „ИО” – 
АД; 

 5. Един брой преносим компютър Dell, получен с ППП на 22.07.2009 г. 
Тъй като тези активи са осчетоводени в сметка „Чужди материални запаси 

за съхранение, разпределение и управление” не могат да бъдат бракувани и 
техните стойности се отчитат в баланса на съда. Към 31.12.2015 г. принтерите по 
т.2 са дефектирали и реално не се използват. 

Деловодната дейност в съда през отчетната 2015 година, се е  
осъществявала чрез деловодната програма „САС - съдебно деловодство”,  
разработена и предоставена  от “Информационно обслужване” АД. Поради 
станалите вече традиционно чести промени в нормативните актове, фирмата 
разработчик започна доста по-редовно и в кратки срокове да извършва 
налагащите се промени във функционалността и интерфейса на програмата, като 
техни програмисти се допитват до системния администратор на съда за 
конкретни специфични изисквания към справките и регистрите, генерирани и 
поддържани от системата за съдебно деловодство САС. Надяваме се тази 
обратна връзка да продължи и за бъдеще, защото по този начин деловодната 
система става по-лесна и интуитивна за ползване. През 2015 година бяха 
успешно приложени текущи две обновявания на системата. Използването на 
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този програмен продукт дава възможност за осъществяване на по-бързо и лесно 
обработване на делата, по-бърз достъп до всякакви справки по делата в 
улеснение на страните по тях, и не на последно място - контрол на съответните 
действия на съдебните служитeли и магистрати по отношение на своевременно 
вписване на резултати и актове от съдебни заседания и по решени дела.  

В Окръжен съд - Габрово се прилага принципът за случайното 
разпределение на делата, който до 30.09.2015 г. се извършваше със софтуер “Law 
Choice” версия 4.20, предоставен ни от ВСС, като от 01.10.2015 г. се извършва с 
нововъведена система, разработка на „Смарт Системс” ЕООД, по задание на  
ВСС. Новост в системата е, че тя е централизирана. Сървърът се намира в 
сградата на ВСС и достъпът до него през интерфейса на програмата, става само 
чрез цифров електронен сертификат, персонално издаден на оторизираните 
потребители. Целта е, с тази нова система да се гарантира максимална степен на 
сигурност и прозрачност при разпределението на делата, както  и защита от неволна 
или нарочна намеса и промяна на протоколите за разпределение на всяко едно дело, 
но през тримесечния срок след въвеждането й се отчетоха и някои недостатъци, 
като неравномерно разпределение на отделните видове дела /по групи и подгрупи/, 
така че при последователно разпределение в един и същ ден на еднакви по вид дела 
от една група, същите да бъдат разпределени само на един от включените съдии.  

В съда се използва и правно-информационна система “АПИС 7” с  
продукти: "Апис-право", "Евро-право”, "Апис-финанси",  "Апис-практика" и 
"Апис-процедури".       

За нуждите на финансово-счетоводната дейност се използват следните 
програмни продукти - “Аладин А” “ Работни заплати”, с модул към него - 
„Хонорари и граждански договори” и програмен продукт Web БП – Конто 66. 

През отчетния период продължи извършването на справки чрез отдалечен 
достъп до национална база данни ”Население” към ГД „ГРАО”, като достъпът до 
НБД „Население” бива използван за извършване на справки по дела и е от 
голямо значение за бързината на правораздавателния процес. 

Извършва се обмен на данни по наказателни дела по електронен път от 
Окръжен съд - Габрово, чрез деловодната програма към ядрото на Единната 
информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП). Това 
става чрез специален сървис (програмен модул стариран на сървъра, където е 
базата данни с дела на съда), ползвайки собствен удостоверителен сертификат, 
осигуряващ сигурна и защитена комуникация по време на обмен на данните.  

С цел оторизиран достъп до сканираните документи по дела на търговци в 
Търговския регистър, през второто полугодие на 2015 година бе осигурен достъп 
на определени със заповед на административния ръководител на съда съдии и 
съдебни служители до базата данни на Агенцията по вписванията. За целта на 
всеки един от тях бе издаден и инсталиран съответен цифров файлов сертификат, 
също осъществяващ сигурна и защитена комуникация. 

Всички съдии и цялата съдебната администрация разполагат с 
неограничен достъп до интернет.  

В изпълнение на задълженията си по чл. 64 от ЗСВ, Окръжен съд - Габрово 
публикува в интернет актовете на съда след привеждането им във вид, 
съответстващ на ЗЗЛД и ЗЗКИ. На интернет страницата на съда се предоставя 
актуална информация за предстоящите заседания, с цел гражданите и адвокатите 
своевременно да могат да направят справка за номера на залата и съответния часа 
на интерсуващото ги съдебно заседание. На страницата се публикуват също 
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годишните отчетни доклади за дейността на съда, както и справките към отчета, 
важна информация за стажант-юристите и вещите лица и нормативните документи, 
касаещи правораздаването. 

Предстои реализиране на идеята за отразяване връчването на призовки, 
съобщения и други съдебни книжа, чрез модул „Съдебен призовкар”, вграден 
във функциониращата в съда система САС „Съдебно деловодство”, както и 
закупуването на приложението към него "Мобилен призовкар". С двете 
приложения би се подпомогнала дейността по връчването на призовки, 
съобщения и други съдебни книжа. 
 С оглед осигуряване на нормален ритъм на работа на съдебните състави 
при провеждане на съдебните заседания в залите на Окръжен съд – Габрово  през 
2015 година бе закупено и за втората съдебна зала звукозаписно и озвучително 
устройство.  

 
 
 

5. П Р И Л О Ж Е Н И Я 
 



 27 

VІ. ОБОБЩЕН АНАЛИЗ НА РАБОТАТА НА РАЙОННИТЕ 
СЪДИЛИЩА 

 
1. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 
 
Районен съд Габрово е започнал 2015 година, при утвърден щат за девет 

съдии, в намален състав от осем съдии: административен ръководител – 
председател, Диана Петракиева; заместник на административния ръководител 
– зам. председател, Радосвета Станимирова; районни съдии - Велемира 
Димитрова, Пламен Денев, Гергана Антонова, Зорница Петрова,  Христо 
Христов и Васил Ставрев, двама съдебни изпълнители, Станимира Иванова и 
Ясен Чавдаров, назначен до провеждане на конкурс и съдии по вписванията, 
Наталия Христова и Кремена Косева.  

След проведен конкурс, с Решение № 54/29.10.2015 г. на ВСС,  съдия 
Пламен Денев е назначен за административен ръководител – председател на 
съда и е встъпил в длъжност на 06.11.2015 година. Непопълнената щатна бройка 
за съдия, освободена на 01.12.2014 година, е останала незаета до 31.12.2015 
година, като по този начин районният съд е приключил отчетната година в 
намален състав от общо осем съдии. 

Утвърденият щат на съдебните служители в Районен съд Габрово е от 
тридесет и двама служители, увеличен с една щатна бройка „главен специалист – 
счетоводител”, с решение на ВСС от 19.03.2015 година, като са настъпили и 
следните  кадрови промени: Със заповед № 122 от 29.04.2015 година Ивелина 
Тодорова Косева е преназначена от длъжността „старши специалист 
счетоводител - касиер” на длъжността „главен специалист счетоводител - 
касиер”, считано от 01.05.2015 година. Галя Ганчева Димитрова е преназначена 
от длъжността „съдебен деловодител” на длъжността „старши специалист 
счетоводител”, считано от 01.05.2015 година. 

Със заповед № РД-13-267 от 01.09.2015 година е обявен конкурс по 
документи, събеседване и практически изпит за следните длъжности в Районен 
съд – Габрово: 

� съдебен секретар по чл. 67, ал.1, т.1 КТ – 1 щатна бройка 
� съдебен деловодител  по чл. 67, ал.1, т.1 КТ – 2 щатни бройки 

 Със заповед  № РД-17-325 от 25.11.2015 година  въз основа на проведен 
конкурс за заеманата длъжност и на основание чл. 325 т.8 КТ е прекратено 
трудовото правоотношение с Красимира Атанасова Николова, считано от 
01.12.2015 година. 

Със заповед  № РД-17-326 от 25.11.2015 година въз основа на проведен 
конкурс за заеманата длъжност и на основание чл. 325 т.8 КТ е прекратено 
трудовото правоотношение с Веселина Василева Минчева, считано от 01.12.2015 
година. 

След приключване на етапите от конкурс, проведен през 2015 година, 
класираните от комисията кандидати са назначени в Районен съд Габрово, както 
следва: 

С трудов договор № 1/25.11.2015 г., на длъжността „съдебен 
деловодител” е назначена Красимира Атанасова Николова, на основание чл.61 
ал.1 във вр. с чл.67 ал.1 т.1 във връзка с чл. 70 от КТ, считано от 01.12.2015 
година. 
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С трудов договор № 2/25.11.2015 г., на длъжността „съдебен 
деловодител” е назначена Ваня Димитрова Иванова, на основание чл.61 ал.1 
във вр. с чл.67 ал.1 т.1, във връзка с чл. 70 от КТ, считано от 01.12.2015 година. 

С трудов договор № 3/25.11.2015 г., на длъжността „съдебен 
деловодител” е назначена Галина Маринова Бачийска, на основание чл.61 ал.1 
във вр. с чл.67 ал.1 т.1 от КТ, във връзка с чл. 343, ал.2 от ЗСВ, считано от 
01.12.2015 година. 

При тези промени съдът е приключил отчетната година с попълнен щат, 
разпределен по длъжности, както следва: съдебен администратор, 
административен секретар, системен администратор, главен счетоводител, 
главен специалист счетоводител – касиер, осем съдебни секретари, осем 
съдебни деловодители, един призовкар, старши специалист – счетоводител 
СИС, двама съдебни деловодители СИС, пет призовкари и две чистачки. 

Съдебните служители в Районен съд – Габрово са с дългогодишен 
стаж и опит, като работата им се е отличавала с  полагане на необходимите 
усилия и отговорност. 

 
Утвърдената щатна численост на Районен съд – Севлиево е както следва: 

шест съдии, от които един административен ръководител-председател, един 
държавен съдебен изпълнител, един съдия по вписванията и 22 съдебни 
служители.  

През отчетната година са работили следните съдии: Павел Неделчев, 
Валерия Аврамова, Светла Дойчева, Станислав Цветков, Гергана Божилова и 
Христо Христов, встъпил в длъжност на 01.04.2015 г., след конкурс за 
преместване и решение на ВСС от 11.03.2015 година.  

Държавен съдебен изпълнител е Снежина Дянкова, считано от 04.05.2015 
година, до провеждане на конкурс, като до 01.03.2015 година тази длъжност се е 
заемала от Светла Атанасова - Цанова и съдия по вписванията - Ирина Стоилова.  

Съдебната администрация се състои от 22 съдебни служители, от които 
съдебен администратор, главен счетоводител, системен администратор (I 
степен), шест съдебни секретари, седем съдебни деловодители, съдебен архивар, 
трима призовкари, един работник по поддръжка сгради - огняр и чистач. 
Повечето служители са с дългогодишен опит в съдебната система, придобили са 
необходимата рутина и изпълняват бързо и съвестно трудовите си задължения.  

През 2015 г. са извършени следните кадрови и длъжностни промени: 
По искане на председателя, с решение по протокол № 35 от заседание на 

ВСС, проведено на 18.06.2015 г., е дадено съгласие за трансформиране на 
длъжността „административен секретар” в длъжност „съдебен администратор” и 
преназначаване на административния секретар на трансформираната длъжност. 

Със заповед № РД-14-152/29.06.2015 г. на председателя, на основание чл. 
325, ал.1, т.1 от КТ, считано от 06.07.2015 г. е прекратено трудовото 
правоотношение с Галя Илиева Иванова – „призовкар”. На свободната длъжност 
е преназначен съдебен служител, заемал до момента длъжността „чистач”. След 
проведен конкурс, считано от 12.10.2015 г., на длъжността „чистач“ е назначена 
Татяна Цветанова Донкова.  

Със заповед № РД-14-214/10.09.2015 г. на председателя, на основание чл. 
325, ал.1, т.1 от КТ, считано от 14.09.2015 г., е прекратено трудовото 
правоотношение с Катерина Никова Николовска – „съдебен секретар”. С 
решение по протокол № 41 от заседанието на Комисия „Съдебна 
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администрация” на ВСС, проведено на 07.10.2015 г., е дадено съгласие за 
провеждане на процедура за попълване на щата. След проведен конкурс, 
приключил през м. декември 2015 г., считано от 04.01.2016 г. на длъжността 
„съдебен секретар” е назначена Рефузе Якубова Османова. 

Със заповед № РД-14-234/01.10.2015 г. на председателя, основание чл. 
327, ал.1, т.12 от КТ, считано от 13.10.2015 г. е прекратено трудовото 
правоотношение с Румяна Данева Гатева – „съдебен деловодител”. С решение по 
протокол № 43 от заседанието на Комисия „Съдебна администрация” на ВСС, 
проведено на 21.10.2015 г., е дадено съгласие за провеждане на процедура за 
попълване на щата. След проведен конкурс, приключил през м. декември 2015 г., 
считано от 11.01.2016 г. на длъжността „съдебен деловодител” е назначена 
Татяна Минчева Кисьова. 

Със заповед № РД-14-317/16.12.2015 г. на председателя, на основание чл. 
326, ал.1 от КТ, считано от 28.12.2015 г. е прекратено трудовото правоотношение 
с Любина Христова Иванова – „съдебен секретар”. С решение по протокол № 52 
от заседанието на Комисия „Съдебна администрация” на ВСС, проведено на 
16.12.2015 г., е дадено съгласие за провеждане на процедура за попълване на 
щата. 

  
През отчетния период Районен съд Дряново е имал утвърден щат за 

двама съдии - един председател и един районен съдия, един държавен  съдебен 
изпълнител и един съдия по вписванията. 

През цялата изминала година съдът е работил в пълен състав: съдии 
Емилия Дишева и Мариета Спасова, която е и административен ръководител – 
председател; на щатната длъжност държавен съдебен изпълнител е работила 
Надежда Кръстева, а като съдия по вписванията - Драгомир Ангелов. 

Утвърденият щат за съдебни служители през 2014 година е бил от 
дванадесет служители, а именно: административен секретар, главен 
счетоводител, системен администратор, двама съдебни секретари, двама съдебни 
деловодители, съдебен архивар, деловодител Съдебно – изпълнителна служба, 
връчител на призовки и съдебни книжа, чистач и огняр. Служителите са 
изпълнявали задълженията си съгласно Правилника за администрацията в 
съдилищата и индивидуалните длъжностни характеристики за заеманите 
длъжности, като и през 2015 година системният администратор е продължил да 
съвместява длъжността “Служител по сигурността на информацията”, а 
съдебните деловодители са съвместявали функциите на служител в Бюро 
съдимост. В края на годината, на първия етаж на съдебната сграда е обособено 
работно място „Регистратура”, с един деловодител.  

През годината съдебните служители са работили в непълен състав:от 
20.04.2015 година, поради напускане на административния секретар Радостина 
Игнатова, длъжността е била вакантна до 01.08.2015 година, когато след конкурс 
е била назначена Мария Бобева; поради починал на 09.09.2015 година служител, 
работил на длъжност „работник поддръжка сгради – огняр”, на тази длъжност е 
назначен на 21.10.2015 година Михаил Михайлов; считано от 19.11.2015 година 
е прекратено трудовото правоотношение със съдебния архивар Иванка 
Димитрова, поради навършена пенсионна възраст и до края на годината тази 
длъжност е била вакантна.  Въпреки създадените затруднения е била създадена 
нужната организация на работа и те не са се отразили на срочността и качеството 
на правораздавателната дейност и обслужването на гражданите.   
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Районен съд – гр. Трявна е с утвърден щат за двама съдии – един 

председател и един районен съдия, един съдебен изпълнител и един съдия по 
вписванията, който е бил изцяло попълнен през отчетната година. 

Поради изтичане мандата на административния ръководител, с решение на 
ВСС от 05.02.2015 година съдия Вяра Петракиева – Велинова е назначена за 
втори мандат на длъжността административен ръководител - председател, а 
длъжността съдия се е заемала от Мария Динева. Като държавен съдебен 
изпълнител през 2015 година е работила Радомира Ковачева, по силата на трудов 
договор №ЛС – И – 195/05.05.2011 година, сключен с Министъра на 
правосъдието, който е до заемане на длъжността въз основа на конкурс, като 
провеждането на такъв конкурс не е насрочвано и през изминалата година. 
Съдия по вписвания е Боряна Казасова – Драмова. Съдиите са с продължителен 
юридически и съдийски стаж и опит, като двамата районни съдии са с ранг 
„съдия в АС“. 

В началото на отчетния период в съда са работили общо десет съдебни 
служители, разпределени в следните длъжности: главен специалист човешки 
ресурси и административна дейност, главен счетоводител, двама съдебни 
секретари, двама съдебни деловодители, съдебен архивар, призовкар, чистач и 
работник поддръжка - огняр. През годината не са извършвани кадрови промени. 

Съдебните служители са с дълогогодишен стаж и опит в системата, като 
през изминалата 2015 година трима от тях са с придобито право на пенсия за 
осигурителен стаж и възраст, като до края на отчетния период е връчено 
предизвестие за прекратяване на трудовото правоотношение само на заемащия 
длъжността „чистач”. 

На почти всички съдебни служители от административния персонал е 
възложено, с разписване в длъжностните им характеристики, извършване и на 
друг вид дейности извън тези, специфични за длъжността, която заемат. Това 
позволява взаимното им заместване в случай на отсъствие, което от своя страна 
спомага да не бъде нарушаван работният процес и да не се отразява отсъствието 
на отделния служител на функционирането на съда. 

 

2. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА В РАЙОННИТЕ 
СЪДИЛИЩА 

   
Брой дела за разглеждане 
 
Районен съд Габрово. През отчетната 2015 година в съда е имало за 

разглеждане общо 4 888 дела. От тях 393 са били висящи в началото на годината 
и 4 495 новопостъпили. През  2014 година в съда е имало за разглеждане общо 4 
545 дела. От тях 448 са били висящи в началото на годината и 4 097 
новопостъпили. През 2013 година общият брой дела за разглеждане е бил 4 720, 
от които 499 висящи и 4 221 новопостъпили. Отчита се тенденция към 
увеличение на постъплението. 

Районен съд Севлиево. През отчетната 2015 година в съда е имало за 
разглеждане общо 2 011 дела. От тях 149 са били висящи в началото на годината 
и 1 862 новопостъпили. През 2014 година в съда е имало за разглеждане общо 1 
992 дела. От тях 172 са били висящи в началото на годината и 1 820 
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новопостъпили. През 2013 година общият брой дела за разглеждане е бил 2 509, 
от които 195 висящи и 2 314 новопостъпили. След изразителния спад през 2014 
година е налице тенденция към устойчивост, с леко увеличение на 
постъплението. 

Районен съд Дряново. През 2015 година делата за разглеждане са били 
общо 637. От тях 46 са били висящи и 591 – новопостъпили. През 2014 година 
делата за разглеждане са били общо 642. От тях 62 са били висящи и 580 – 
новопостъпили. През 2013 г. общо делата за разглеждане са били 804, от които  
62 дела са били висящи и 742 са новопостъпили.  

 В сравнение с 2014 година през изминалата година е имало за разглеждане 
с 5 дела по-малко, което е продължение на тенденцията, отчетена в съда след 
2011 г. за ежегодно намаление на броя на делата за разглеждане. След 
отчетеното значително намаление на гражданските дела през 2014 г., през 2015 
година са постъпили с 31 броя или 8 % повече дела от този вид. При 
наказателните дела отчетеното намаление е по-голямо в сравнение с 2014 г. (18 
броя или 9,8 %), което се отразява на общия брой на делата за разглеждане. 

Районен съд Трявна. През годината в този съд са стояли за разглеждане 
общо 612 дела. От тях 34 са били висящи и 578 - новопостъпили През 2014 
година в този съд са стояли за разглеждане общо 593 дела. От тях 50 са били 
висящи и 543 - новопостъпили. През 2013 година общо делата за разглеждане са 
били 575 дела. От тях 52 са били висящи в началото на периода и 523 дела са 
новопостъпили. Тенденция към увеличаване на постъпленията. 

Общата тенденция за районните съдилища в съдебния окръг, с 
изключение на Районен съд – Дряново, е към увеличение постъплението на 
делата, като общият брой на делата за разглеждане в четирите районни съдилища 
се е увеличил значително в сравнение с 2014 година. 

 
Дела за разглеждане в районните съдилища в Габровски съдебен окръг 

Година РС - 
Габрово 

РС - 
Дряново 

РС-
Севлиево 

РС - 
Трявна Общо 

2013 4720 804 2509 575 8608 
2014 4545 642 1992 593 7772 
2015 4888 637 2011 612 8148 

 
Брой на свършените дела в края на годината 
 
През 2015 година съдиите от Районен съд – Габрово са свършили общо 4 

492  дела. От тях в срок до три месеца са свършени 4 124 дела или 92%. През 
2014 година са свършили общо 4 152  дела. От тях в срок до три месеца са 
свършени 3 865 дела или 93%.  През 2013 година са свършили 4 272 дела. От тях 
в срок до три месеца са свършени 3 947 дела или 92%. Налице е запазване на 
добрия показател за срочност. 

 
Районен съд – Севлиево. През 2015 година общият брой на свършените 

дела е 1 897 (1377 граждански и 520 наказателни), от които 1 782 или 94% в 
срок до 3 месеца.     

Спрямо общия брой дела за разглеждане свършените 1 897 дела 
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съставляват 94.33%. В края на отчетния период са останали несвършени 114 
дела. 

През 2014 година общият брой на свършените дела е бил 1 843 (1343 
граждански и 500 наказателни), от които 1 743 или 95%  в срок до 3 месеца. 
Спрямо общия брой дела за разглеждане свършените 1 843 дела са съставлявали 
92.52 %. В края на отчетния период са останали несвършени 149 дела. 

През 2013 година общият брой на свършените дела е бил 2 337 (1712 
граждански и 625 наказателни), от които 2 244  или 96% в срок до 3 месеца. 
Спрямо общия брой дела за разглеждане свършените 2 337 дела са съставлявали 
93.14%. В края на отчетния период са останали несвършени 172 дела. Също е 
запазена традицията за много добра срочност при разглеждането на делата. 

 
Съдиите от Районен съд – Дряново са свършили през 2015 година общо 

598  дела. От тях в срок до три месеца са свършени 559 дела или 93% . През 
2014 година са свършили  общо  596 дела, от които в срок до три месеца са 
свършени общо 543 дела или 91%. През 2013 година са свършили  общо  742 
дела, от които в срок до три месеца са свършени общо 704 дела или 95%. Отчита 
се подобряване на този статистически показател спрямо 2014 година. 

 
Съдиите от Районен съд – Трявна са свършили през 2015 година общо 

582  дела. От тях в срок до три месеца са свършени 555 дела или 95% . През 
2014 година са свършили общо 558 дела. От тях в срок до три месеца са 
свършени 532 дела или 95%. През 2013 година са свършили  общо 526 дела, от 
които 497 или 94% в тримесечен срок. Съдът е постигнал устойчиво добър 
показател. 

Анализът на данните показва, че във всички районни съдилища е запазено 
високото ниво на срочно правораздаване. 

   
Брой на решените дела с акт по същество 
 
В Районен съд – Габрово са били решени с акт по същество общо 4 079 

дела, от които 2 662 граждански и 1 417 наказателни дела, през 2014 година са 
били решени с акт по същество общо 3 727 дела, от които 2 501 граждански и 1 
226 наказателни дела, спрямо 3 786 - през 2013 година, от които 2 789  
граждански и 997 наказателни дела. 

В Районен съд – Севлиево през 2015 година са били решени с акт по 
същество общо 1 682 дела, от които 1 231  граждански и 451 – наказателни дела, 
спрямо 1 606 дела за 2014 година, от които 1 168  граждански и 438 – 
наказателни дела и 2 090 дела за 2013 година, от които 1 570 граждански и 520 
наказателни дела. 

В Районен съд – Дряново през 2015 година са били решени с акт по 
същество общо 503 дела, от които 389 граждански и 114 – наказателни дела, 
спрямо 504 дела, от които 372 граждански и 132 – наказателни дела, за 2014 
година и спрямо 665 дела, от които 513 граждански и 152 наказателни за 2013 
година.  

В Районен съд – Трявна през 2015 година са били решени с акт по 
същество общо 500 дела, от които 303 граждански и 197 – наказателни, спрямо 
474 дела, от които 262 граждански и 212 – наказателни за 2014 година и  444 
дела  от които 292 граждански и 152 наказателни дела за 2013година.  
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При  всички районни съдилища има увеличение на свършените дела 
спрямо предходната 2014 година, вкл. и на свършените с акт по същество, с изкл. 
на РС - Дряново, като този статистически показател в голяма степен е свързан с 
постъплението има значение предимно за анализа на резултатите от свършената 
работа в съответния съд. 

 
Висящи дела в края на отчетния период 
 
Районен съд - Габрово. В края на отчетната 2015 година са останали 

несвършени общо 396 дела, от които 249 граждански и 147 наказателни дела. 
При гражданските дела най-много са били висящите дела, разглеждани по общия 
исков ред – 181 търговски дела, по чл.310 ГПК – 26, 15 други граждански дела, 
частни граждански дела – 6, дела по чл.410 и чл.417 ГПК 3 и 1 административни 
дела. При наказателните дела най-много са били НАХД – 91, НОХД – 46, 2 дела 
по чл.78а НК, 4 ЧНД и 4 НЧХД. В доклада на съда не се сочат причините, поради 
които са останали несвършени делата. 

Районен съд - Севлиево. От останалите несвършени към 31.12.2014 
година общо 114 дела, 59 са граждански и 55 са наказателни. Причините за 
неприключването им до края на отчетния период основно се определят от 
обстоятелството, че самите производства са образувани след месец октомври 
2015 година (значителна част през месец декември) и при повечето от тях 
технически не е било възможно делата да бъдат решени до края на годината; или 
са възникнали усложнения при разглеждане на делата; или характерът на 
производството предполага по-голяма продължителност.  

Само две от всички несвършени наказателни дела са с висящност по-
голяма от 3 месеца. Касае се за 1 НЧХД, което е образувано на 03.09.2015 г. и 
едно АНД (обжалване на НП), образувано на 08.07.2015 г. Значителна част от 
неприключилите в края на отчетния период наказателни дела са решени през м. 
януари 2016 година. 

От несвършените 59 гражданските дела, 22 броя са образувани преди 
повече от три месеца – 3 дела са висящи повече от една година; 10 дела - между 
6 месеца и една година и 9 дела – между три и шест месеца.  

Районен съд - Дряново. В края на отчетната 2015 година са останали 
несвършени 39 дела, като броят им е по-малък от останалите несвършени в края 
на 2014 година – 46 броя дела  и 2013 година - 62 броя дела. Изразено в проценти 
съотношението между останалите несвършени дела в края на 2015 година и 
постъпилите дела през годината е 6,59 %. 

Районен съд – Трявна. Несвършените в края на отчетната година дела са 
били  общо 30. От тях несвършените граждански дела са общо 17, от които 15 
дела по общия ред, 2 по чл.310 ГПК. Висящите в края на отчетния период 
наказателни дела са били общо 13, от които 3 НОХ дела, 2 ЧНД и 8 
административно наказателни дела.  

Данните сочат, че във всички районни съдилища повече несвършени дела 
са останали при гражданските дела, разглеждани по общия исков ред, което се 
свързва с характера на самото съдопроизводство, както и на наказателни дела, 
образувани в края на отчетния период. 

 
2.1.  НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 
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Постъпление на делата и сравнителен анализ 
 
Районен съд – Габрово: Броят на постъпилите наказателни дела през 

2015 година е 1 549. През 2014 година той е бил 1 368 дела, а през 2013 година – 
1 150 броя. Горните данни показват увеличение спрямо предходните две години, 
което е по-чувствително спрямо 2013 година.  

Най-голям дял имат частните наказателни дела – общо 900. През 2014 
година са били 746, а през 2013 година - 378. Завишението е чувствително и има 
своето конкретно обяснение предвид  измененията в законодателната уредба, 
внесени с ДВ бр. 24/2015 година, чрез създадения нов чл. 159а от НК, като след 
31.03.2015 година се отчита значително увеличение на образуваните ЧНД по 
постъпили искания на наблюдаващия прокурор по досъдебни производства. 

При разпитите – 70 дела през отчетната година, спрямо 113 през 
предходната и 150 за 2013 година намалението от 37 такива дела има логично 
обяснение в общата тенденция за намаляване на наказателните дела от общ 
характер.  

При делата по чл. 243 НПК – съдебният контрол върху прекратяването на 
наказателното производство от прокурора, през 2015 година 24, през 2014 година 
22, а през 2013 година  30, като цифрово изражение се очертават стойности, 
които сочат запазване на нивата.  

Делата, образувани по искания по чл.63 и чл.65 от НПК през 2015 година 
са 8, през 2014 година са 14, за 2013 година са били също 14 – леко намаление 
равнището на постъпление за последните три години. Същите констатации могат 
да се направят и при кумулациите, които са 34 през 2015 година, спрямо 38 през 
2014 година и 35 през 2013 година и по исканията за разрешаване/одобряване на 
обиск и претърсване – 73 през отчетната 2015 година, при 79 през 2014 година и 
102 за 2013 година.  

Увеличили са се делата за налагане на медицински мерки по ЗЗ и НК – 19 
през 2015 година, спрямо 13 през 2014 година и 11 през 2013 година.  

 Новообразуваните дела от административен характер през 2015 година са 
387. През 2014 година техният брой е бил 340, а през 2013 година те са били  481, 
като делата от този вид са се увеличили в сравнение с предходната година, като 
увеличението е свързано с практиката на административнонаказващите органи и 
няма пряка взаимовръзка с работата на съда.  

Постъпилите дела по чл.78а от НК се характеризират с устойчивост на 
постъплението  – 35 за 2015 година, при 36 броя за 2014 година и 28 броя за 2013 
година.  

Наказателните дела от общ характер са 215 за 2015 година, през 2014 
година са били 225 и 249 през 2013 година. Видно е, че броят на тези дела е 
намалял, по-чувствително спрямо 2013 г. Разликата не е съществена и отговаря 
на констатираната тенденция за леко снижаване ръста на постъплението, без да 
дава основания за кардинални изводи. По-скоро следва да се приеме, че става 
въпрос за обичайните колебания в ръста на постъплението, без да може да се 
формира изводи за промени и възникване на нови процеси в обществената 
нагласа. По видове престъпления по глави от НК, постъплението се 
разпределя, както следва: 

Гл.II – Престъпления против личността -  новообразувани са 13 дела за 
2015 година, при 9 дела за 2014 година и 7 през 2013 година. 

Гл.III - Престъпления против правата на гражданите – 1 дело за 2015 
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година, при липса на такива за 2014 година и 1 дело за 2013 година и 1 дело за  
2012  година.  

Гл.IV – Престъпления против брака, семейството и младежта – 16 дела за 
2015 година, спрямо 21 през 2014 година и 13  през 2013 година.  

Гл.V – Престъпления против собствеността – 62 броя през отчетната 
година, 72 броя дела през 2014 година, при 88 дела през 2013 година.   

Гл.VI – Престъпления против стопанството – 10 броя през отчетната 
година, 10 броя през 2014 година и 13 броя за 2013 година. 

Гл.VII – Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната 
система – няма образувани дела през  2015, 2014 и 2013 години.   

Гл.VIII – Престъпления против дейността на държавни органи и 
обществени организации – 7 броя за отчетната 2015 година, за 2014 година са 
постъпили 2 броя и 4 за 2013 година. 

Гл.IX – Документни престъпления – 11 през отчетната 2015 година, 
спрямо 14 броя през 2014 година и 15 през 2013 година. 

Гл.X – Престъпления против реда и общественото спокойствие – няма 
постъпления през отчетната година, 3 за 2014 година и  4 през 2013 година. 

Гл. XI - Общоопасни престъпления – 93 за 2015 година, спрямо 94 за 2014 
година и 104 през 2013 година. 

Постъпилите през отчетната 2015 година наказателни дела от частен 
характер са намалели спрямо предходната година. Те са 12 през 2015 година, 
като през 2014 година са били 21, а през 2013 година са били 14.  

Анализът показва, че увеличеното постъпление на наказателни дела в най-
голяма степен се дължи на увеличения брой на частните наказателни дела, по-
конкретно на тези по чл. 159а от НК, респ. по ЗЕС, като тези дела неоснователно 
се подценяват като сложност и тежест в сравнение с останалите видове. Същите 
представляват един много сериозен ангажимент за съдиите, тъй като се 
разглеждат в изключителни кратки срокове, изискват своевременно реагиране, а 
не малко от тях са и изключително трудоемки. ЧНД по чл. 243 НПК в повечето 
случаи са били също с по-голяма сложност, тъй като са изисквали подробно, 
пълно и точно запознаване с целия приложен материал по досъдебното 
производство, чието прекратяване е постановил прокурора.  

  
През отчетната 2015 година в Районен съд – Севлиево са постъпили общо 

537 наказателни дела. По видове същите се разпределят, както следва: 
наказателни общ характер дела (НОХД) - 117; наказателни частен характер дела 
(НЧХД) - 4; дела по чл.78А от НК - 26; частни наказателни дела (ЧНД) - 180; 
частни наказателни дела-разпити - 62; административно-наказателен характер 
дела (АНД) - 148. Останали несвършени от 2014 година са 38 наказателни дела, 
или през отчетната 2015 година са стояли за разглеждане общо 575 наказателни 
дела. 

 

Табличен вид на данните за четири години 

 
Видове дела 

 

 
година 

 

Висящи в началото 
на периода 

Постъпили през 
годината 

В т.ч.: върнати от 
горна инстанция 

 
Всичко за разглеждане 

 
2012 19 200 1 219 
2013 27 137 1 164 
2014 17 107 2 124 НОХД 

2015 12 117 0 129 
НЧХД 2012 0 12 0 12 
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2013 4 7 0 11 
2014 3 8 0 11 
2015 3 4 0 7 
2012 1 25 0 26 
2013 5 38 0 43 
2014 4 27 0 31 АНД по чл.78а НК 

2015 2 26 0 28 
2012 4 147 0 151 
2013 4 120 0 124 
2014 0 98 0 98 ЧНД 

2015 2 180 0 182 
2012 0 96 0 96 
2013 0 69 0 69 
2014 0 55 0 55 ЧНД - разпити 

2015 0 62 0 62 
2012 16 204 2 220 
2013 20 267 1 287 
2014 49 170 1 219 АНД 

2015 19 148 0 167 
2012 40 684 3 724 
2013 60 638 2 698 
2014 73 465 3 538 

Общо наказателни 
дела 

2015 38 537 0 575 

 
Сравнителният анализ показва, че през отчетната година са образувани 

72 дела повече от 2014 г. Реализираният ръст се дължи на НОХД, както и на 
ЧНД, вкл. за разпити пред съдия. При АНД по чл.78а от НК е налице известна 
устойчивост. По всички останали основни групи наказателни дела спадът, който 
се наблюдава от няколко години, продължава. 

Видно от данните, новообразуваните НОХД (117 броя) са с 10 повече от 
тези през 2014 г. (107 броя), но остават значително по-малко от 2013 г. (137 
броя), както и от предходните години. При АНД по чл.78а от НК е постъпило 
само едно дело по-малко от 2014 г., но и при този вид дела е налице спад при 
съпоставка с 2013 г. и предходните години. Като цяло, броят на посочените два 
вида дела е в зависимост от внасяните от прокуратурата обвинителни актове, 
съответно постановления с предположение за приложение на чл.78а от НК.    

През отчетната година са образувани 4 НЧХД, което е по-малко от 2014 г. 
(8 дела) и 2013 г. (7 дела). Въпреки, че в абсолютни цифри този вид дела не се 
отразяват значително върху общата натовареност, отчитана статистически по 
възприетите показатели, следва да се отбележи, че същите влияят съществено 
върху фактическото натоварване на съдиите.    

При ЧНД е налице значително увеличение, като е коректно да се посочи, 
че до голяма степен това се дължи на новата разпоредба на чл.159а от НПК (в 
сила от 31.03.2015 г.) и свързаните с нея производства за предоставяне на данни 
от предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи 
и/или услуги. Само 2 ЧНД са имали за предмет вземане на мярка за 
неотклонение „Задържане под стража” и последвало искане за изменението й в 
по-лека. По-малко дела са разгледани по искания на прокуратурата за 
разрешаване или одобряване на действия в досъдебното производство; 
процедури по Закона за здравето за задължително настаняване и лечение; 
групиране на наказания и съдебна реабилитация.  

Намаление се отчита и в броя на проведените разпити пред съдия – 55 
дела, при 69 през 2013 година и 96 през 2012 година. 

За поредна година намаляват АНД, свързани с обжалване на наказателни 
постановления - 148 нови дела, при 170 през 2014 г. и 267 през 2013 г. Предмет 
на обжалване са били наказателни постановления, издадени от различни 
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държавни контролни органи. Значителна част от делата се характеризират с 
фактическа и правна сложност, изискват задълбочено проучване и проява на 
активност от съда за всестранно, пълно и обективно изясняване на споровете, 
което се отразява върху същинското натоварване на съдиите.      

 
Постъпили през 2015 година НОХД. Сравнителен анализ с данните от 

предходните години. 
През 2015 година в Районен съд – Севлиево са образувани 117 НОХД, 

като заедно с останалите несвършени от 2014 година 12 дела, през отчетната 
година са стояли за разглеждане общо 129 дела от този вид. 

Сравнителният анализ сочи, че основното постъпление продължава да се 
определя от делата за престъпления против собствеността и общоопасните 
престъпления, по който начин се запазва тенденцията от предходни години.  

При съпоставка с 2014 г., през отчетния период е налице лек ръст на 
делата за престъпления против собствеността – 40 нови дела, при 38 през 2014 
година. Същите обаче, остават далеч по-малко като брой в сравнение с 2013 г. 
(50 дела) и 2012 г. (91 дела). От постъпилите обвинителни актове 35 броя са били 
с обвинения по чл.194-197 НК (кражба), 1 по чл.198 НК (грабеж) и 2 броя по 
чл.201-208 НК (присвояване) и 1 по чл.209 от НК (измама). Не са образувани 
дела за документна или застрахователна измама.   

Увеличено постъпление се отчита при делата за общоопасни 
престъпления – 51 нови дела, при 45 през 2014 година. И за тези видове 
престъпления, обаче, новообразуваните дела са по-малко от 2013 година (56 
броя) и 2012 година (73 дела). Основният дял продължава да се определя от 
делата, свързани с управление на МПС след употреба на алкохол и управление 
на МПС от неправоспособни водачи. Производствата, имащи предмет 
наркотични вещества, са с едно повече от 2014 г. (7 през 2015 г., при 6 през 2014 
г.), но продължават да бъдат по-малко от 2013 г. (14 броя) и 2012 г. (13 броя). 
Две НОХД са имали  за предмет обвинение за престъпление в транспорта по 
чл.343, ал.1 от НК. Четири производства са били образувани за противозаконно 
отнемане на МПС (чл.346 от НК).   

При делата за престъпления против личността е налице устойчивост в 
сравнение с 2014 г. (по 6 дела). Производствата продължават да бъдат по-малко 
от образуваните през 2013 година (11 дела) и през 2012 г. (13 дела). За поредна 
година не са внасяни обвинителни актове по обвинения за изнасилване, блудство 
и противозаконно лишаване от свобода. 

Устойчиво е постъплението от дела за престъпления против брака, 
семейството и младежта – по 6 дела за последните три години. 

Намаление е налице по делата за престъпления против стопанството – 6 
нови дела, при 10 през 2014 г. и 7 през 2013 г. Разглежданите казуси са били 
основно по обвинения по чл.234в от НК (4 дела).  И по едно дело по  чл.234 НК и 
чл.235 от НК.    

През изминалата година са постъпили 6 дела за документни престъпления, 
което е повече от предходни  години - 2 дела през 2014 г., а през 2013 г. не са 
били образувани дела от този вид.  

Постъпили са и 2 дела за престъпления против дейността на държавните 
органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции. 

 
През отчетната 2015 година в Районен съд – Дряново са постъпили общо 
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153 наказателни дела. По видове същите се разпределят, както следва: 
наказателни общ характер дела (НОХД) - 44; наказателни частен характер дела 
(НЧХД) - 1; дела по чл.78А от НК - 10; частни наказателни дела (ЧНД) - 33; 
частни наказателни дела - разпити – 26; административно-наказателни дела 
(АНД) - 39. Останали несвършени от 2014 година са били 12 наказателни дела, 
или през отчетната 2015 година в съда е имало за разглеждане общо 165 
наказателни  дела от всички видове. 

 
Табличен вид на данните за три години 

 
Видове дела 

 

 
година 

 

Висящи в 
началото на 
периода 

Постъпили 
през годината 

 
Всичко за разглеждане 

 
2013 1 49 50 
2014 4 42 46 

Наказателни 
общ характер 
дела 2015 3 44 47 

2013  - 1 1 
2014  - 2 2 

Наказателни 
частен характер 
дела 2015  - 1 1 

2013 2 17 19 
2014 2 7 9 Дела по чл.78а 

НК 
2015 - 10 10 
2013  - 27 27 
2014  - 22 22 

Частни 
наказателни 
дела 2015  - 33 33 

2013  - 20 20 
2014  - 39 39 

Частни 
наказателни 
дела - разпити 2015  - 26 26 

2013 9 72 81 
2014 4 61 65 

Административ
но - 
наказателен 
характер дела 2015 9 39 48 

2013 12 186 198 
2014 10 173 183 

Общо 
наказателни 
дела 2015 12 153 165 

 
Сравнителният анализ показва, че през 2015 година, при съпоставка с 

данните за 2014 година, е налице повишение в постъпленията по НОХД, дела 
почл.78а от НК и ЧНД. При НОХД през 2015 година са образувани 2 дела 
повече, при тези по реда на чл.78а НК – 3 повече, а ЧНД – 11 повече. Броят на 
делата от първите два посочени вида е в зависимост от внасяните от 
прокуратурата обвинителни актове, съответно постановления с предположения 
за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно 
наказание. При образуваните ЧНД също се отчита повишение, което се дължи 
на постъпилите искания по чл.159а от НК (нов ДВ (бр. 25/2015 г.). Проведени 
са 26 разпита пред съдия - с 13 по-малко от 2014 година. Отново следва да се 
посочи, че последният вид дела отнема значителна част от времето на съдиите. 

През отчетната година са постъпили 39 административно-наказателни 
дела, при 61 нови производства от този вид за 2014 година и при 72 броя през 
2013 година. Отчита се намаление от 22 броя (36%), в сравнение с 2014 годна, 
както и намаление с 33 броя в сравнение с постъпленията през 2013 г. При този 
вид дела вече може да се очертае постоянна тенденция за значително намаляване 
на броя им през последните три години.  

През 2015 година в Районен съд – Дряново са образувани 44 
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наказателни общ характер дела, като заедно с останалите несвършени от 2014 
година 3 дела, през отчетната година е имало за разглеждане общо 47 дела от 
този вид. 

 
Табличен вид на НОХД по видове за три години 

Наказателни общ  2013 година 2014 година 2015 година 
характер дела общо за общо за общо за 

  

постъпили 

разглеждане 
постъпили 

разглеждане 
постъпили 

разглеждане 
Гл.II НК-
Престъпления 
против личността 

2 2 1 2 4 4 

Гл.III НК-
Престъпления п-в 
правата на 
гражданите 

1 1 2 2 - - 

Гл.IV НК-
Престъпления п-в 
брака, семейството 
и младежта 

5 5 1 1 - - 

Гл.V НК-
Престъпления 
против 
собствеността 

9 9 10 11 9 11 

Гл.VI НК-
Престъпления 
против 
стопанството 

14 14 4 4 1 1 

Гл.VII НК-
Престъпления п-в 
финансовата, 
данъчната и 
осигурителната 
система 

0 0 0 0 0 0 

Гл.VIII НК-
Престъпления п-в 
дейността на държ. 
органи и 
обществени 
организации 

0 0 1 1 1 1 

Гл.IX НК-
Документни 
престъпления 

0 0 1 1 2 2 

Гл.X НК-
Престъпления п-в 
реда и общ. 
спокойствие 

0 0 0 0 1 1 

Гл. XI НК-
Общоопасни 
престъпления 

17 18 22 24 25 26 

 
Сравнителният анализ сочи, че основното постъпление продължава да се 

определя от делата за общоопасни престъпления – общо 25, като се запазва 
тенденцията от предходни години. През отчетния период дори се наблюдава 
увеличение с 1 на новообразуваните дела от този вид в сравнение с 2014 година 
и с 8 броя в сравнение с 2013 г.  

За поредна година намаление се наблюдава при новообразуваните дела 
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за престъпления против стопанството – 1 брой, при 4 броя дела за 2014 година 
и при 14 броя за 2013 г.  

Намаление се отчита и при делата по глава ІV от НК “Престъпления 
против брака, семейството и младежта”, като няма образувани дела от този вид 
през годината, при постъпило само едно дело от този вид през 2014 г. и  5 за 2013 
година.  

Съществена група са и делата за престъпления против собствеността – 9 
новообразувани през 2015 година. При този вид дела през последните три години 
се запазва еднакъв обем на постъплението – 10 броя през 2014 година и 9 броя 
през 2013 г. 

През 2015 година не са постъпвали дела за престъпления против 
финансовата, данъчната и осигурителната система и против правата на 
гражданите. 

 
Районен съд Трявна.  Броят на постъпилите през 2015 година е бил 239. 

От тях най-голям дял имат частните наказателни дела – 141 на брой, следвани 
от наказателния общ характер дела  – 48 броя. 

Постъпилите през 2014 година наказателни дела са били 250 и през 2013 
година – 167.  

Общият брой на наказателните дела за разглеждане е бил 253, от които: 
НОХД – 52 броя, наказателни частен характер дела – 3 броя, дела по чл.78а от 
НК – 17 броя, ЧНД – 108 броя, ЧНД – разпити – 34 броя, АНД – 39 броя.  

При сравнителен анализ се установява, че през изминалата година има 
несъществено намаление в броя на разгледаните дела спрямо 2014 г., но 
съществено увеличение спрямо 2013 г. Тогава са били разгледани 186 броя 
наказателни дела. През 2014 г. техният брой е нараснал на 264 броя, а през 
отчетната има леко спадане – на 253 броя. 
 2015 г. бележи най-нисък брой на разгледаните наказателен общ характер 
дела – 52 броя, спрямо 59 броя през 2014 г. и 54 броя през 2013 г. Въпреки това 
не може да се счете, че разликите са съществени и обосновават направата на 
конкретен извод относно постъпилите, съответно разгледани наказателен общ 
характер дела. Същите се разпределят по видове престъпления, както следва: 
Гл. ІІ – престъпления против личността – 3 броя; 
Гл. ІІІ – престъпления против правата на гражданите – 2 броя; 
Гл. ІV – престъпления против брака, семейството и младежта – 2 броя; 
Гл. V – престъпления против собствеността – 12 броя; 
Гл. VІ – престъпления против стопанството – 8 броя; 
Гл. Х - престъпления против реда и общественото спокойствие – 1 брой; 
Гл. ХІ – общоопасни престъпления – 24 броя; 
 При наказателния частен характер дела през изминалата година се 
констатира устойчивост в постъплението спрямо предходните две, но като цяло 
броят на разглежданите наказателни дела от този вид не е голям в Районен съд – 
гр. Трявна. 
  Също устойчивост се забелязва и в броя на разгледаните дела по чл.78а 
НК, само че през последните две години – съотв. 16 броя през 2014 г. и 17 броя 
през 2015 г., тъй като 2013 г. от този вид наказателни дела са разгледани по-
малък брой, а именно – 10. 
 Частните наказателни дела за разглеждане през отчетната година са по-
малък брой спрямо 2014 г., но като цяло през последните две сравнителни 
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години тези дела са с много по-голям брой спрямо 2013 г. Причината, както бе 
посочено и в предходния доклад за работата на съда – този от 2014 г. е, че през 
2014 г. като частни наказателни дела започна образуването на всички 
разглеждани до този момент искания за разкриване на данни от мобилни 
оператори, което доведе до съществено увеличение в броя на образуваните и 
съответно разглеждани частни наказателни дела. През 2013 г. са разгледани 
общо 28 броя частни наказателни дела, през 2014 г. – 129 броя, а през 2015 г. – 
108 броя. 
 Измежду частните наказателни дела през отчетната година най-голям дял 
имат исканията по чл.159а от НПК. От всички 108 броя разгледани частни 
наказателни дела през 2015 г., исканията за разкриване на данни от мобилни 
оператори са 76 броя. Измежду останалите частни наказателни дела най-висок 
брой имат исканията по Закона за кредитните институции, както и исканията за 
разрешаване или одобрение на претърсване и изземване. 
 През изминалата година са разгледани най-много частни наказателни дела 
– разпити от трите сравнителни години – 34 броя. За сравнение техният брой 
през 2014 г. е бил 18, а през 2013 г. – 24 броя. Смятам, че една от причините за 
това е обстоятелството, че на територията на Община Трявна зачестяват 
случаите на т.нар. „телефонни измами“, при които пострадали са възрастни, а в 
някои случаи и болни хора, чиито показания се преценява от органите на 
досъдебното производство, че следва да бъдат закрепени чрез разпита им пред 
съдия. 
 През отчетната година административно – наказателният характер дела 
запазват нивата си от предходната година. През тези две години са разгледани 
еднакъв брой такива дела, а именно – по 39 броя. Спрямо 2013 г. обаче се касае 
за съществено намаление в разгледаните дела от административно-наказателен 
характер, тъй като тогава са разгледани 69 броя дела. 
 Общият извод, който може да се направи, че и при всички районни 
съдилища от съдебния окръг се отчита увеличение на постъпленията на ЧНД, 
вследствие предимно на образуваните по искания по чл. 159а от НК.  

 
Брой свършени /решени/ дела – в края на годината  
 
Районен съд – Габрово. Общият брой наказателни дела за разглеждане 

през 2015 година е бил 1 690, от които са свършени 1 543. От свършените дела 
1374 или 89 % са приключили в срок до 3-месеца.  

 По видове дела, броят на свършените такива през 2015 година се 
разпределя, както следва: 

Наказателни общ характер дела – 207, от които 163 – 79% са 
свършени в срок до три месеца. За сравнение, през 2014 година – 228 дела, от 
които 171 – 75% - в срок до три месеца и през 2013 година са свършени 270 
дела, от които 196 или 73% - в срок до три месеца. 

Наказателни дела от частен характер – всичко свършени са 14 дела, от 
които  6 – 43% в срок до три месеца, през 2014 година свършени са 21 дела, от 
които 12 – 57% в срок до три месеца и през 2013 година - 15 дела, от които 8  - 
53% са в срок до три месеца. 

Дела по чл.78А от НК – всичко свършени са 39 броя, от които 30 – 
77% в срок до три месеца. През 2014 година всичко свършени са 34 дела, от 
които 27 – 79 % в срок до три месеца и през 2013 година -  29 дела, от които 23 
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– 79 % в срок до три месеца. 
Частни наказателни дела –  през 2015 година – 834 дела, от които 

всички – 100% в срок до три месеца. 
Административнонаказателен характер дела – свършени са 379 дела, 

от които 273 – 72% в срок до три месеца, през 2014 година тези дела са 356, от 
които 212 броя – 60% в срок до три месеца и през 2013 година – 494 дела, от 
които 348 или 70% в срок до три месеца. 

 
Районен съд – Севлиево Общият брой наказателни дела за разглеждане 

през 2015 година е бил 575, от които са свършени 520. От свършените дела, 496 
или 95.38 % са приключили в 3-месечен срок, считано от датата на образуването 
им. 

 
Година Дела за 

разглеждане 
Свършени 

дела  
Дела, свършени в 

инструктивния тримесечен 
срок 

Процентно 
съотношение 

2012 724 664 605 91,11 % 
2013 698 625 590 94,40 % 
2014 538 500 462 92,40 % 
2015 575 520 496 95,38 % 

 

От изложените данни е видно, че се запазва, а в абсолютни цифри е 
увеличен, високият процент на свършени наказателни дела в срок до 3 месеца.   

От свършените през 2015 година общо 118 наказателни общ характер 
дела, 109 броя или 92% са приключили в срок до 3 месеца. Прегледът на 
останалите 9 НОХД, производствата по които са продължили повече от 3 месеца, 
сочи на усложнения в хода на делата както заради процесуалното поведение на 
подсъдимите, така и заради обема на доказателствения материал и 
необходимостта от събиране на допълнителни доказателства на съдебното 
следствие. Както е отчитано и през предходни години, продължават проблемите 
във връзка с призоваването и осигуряване явяването на лица в съдебно 
заседание. Няколко НОХД са разгледани и решени в отсъствие на подсъдимия, 
след проведено преди това издирване.  

През 2015 година са свършени 6 НЧХД - всички в срок до 3 месеца.  
През отчетната година само 2 от свършените 23 дела по чл.78а от НК са 

продължили повече от 3 месеца. Двете дела са имали за предмет обвинения за 
престъпления по чл. 235, ал. 6 вр. с ал.1 от НК и по чл.325в от НК, като по-
голямата им продължителност следва да се обясни с необходимостта от събиране 
на нови доказателства.  

Традиционно за работата на съда и през отчетната година всички ЧНД, 
включително тези за проведени разпити пред съдия, са приключили в 
инструктивния срок от 3 месеца. 

От свършените през 2015 година общо 133 АНД по обжалвани 
наказателни постановления, 120 броя или 90 % са приключили в срок до 3 
месеца. Независимо, че с два пункта е снижена срочността при съпоставка с 2014 
година, същата остава висока. Както и в предходни отчетни доклади обаче, 
следва да се посочи, че значителен брой заседания са отлагани поради 
ангажираност на наказващия орган или негов представител, или заради 
ангажираност на свидетелите, които са служители на органа, издал 
наказателното постановление.  
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Районен съд – Дряново. Общият брой наказателни дела за разглеждане 
през 2015 година е бил 165, от които са свършени 153. От свършените дела 134 
броя или 88 % са приключили в 3-месечен срок, считано от датата на 
образуването им.  
 

Табличен вид на свършените наказателни дела 
Година Дела за 

разглеждане 
Свършени дела  Дела, свършени в 

инструктивния 
тримесечен срок 

Процентно 
съотношение 

2013 198 188 177 94% 
2014 183 171 145 85% 
2015 165 153 134 88% 

От изложените данни за три години е видно, че е налице  подобрение на 
резултата през 2014 година.  

От свършените през 2015 година общо 42 наказателни общ характер 
дела, 40 броя или 95 % са приключили в срок до 3 месеца. При този вид дела 
се запазват достигнатите резултати за срочност от предходната година, когато са 
приключени 91 % от делата в тримесечен срок.  

През отчетната 2015 година всички свършени дела в производството по 
НЧХД и ЧНД - разпити са приключили в инструктивния срок от 3 месеца. 

От свършените през 2015 година общо 42 административно - 
наказателен характер дела, 27 броя или 64 % са приключили в срок до 3 
месеца. По този вид дела е налице запазване тенденцията от 2014 г., когато са 
приключени в тримесечен срок 61% от свършените дела за периода. Следва да се 
отбележи, че въпреки положените от съдиите усилия за приключване на тези 
дела в срок са били налице проблеми с явяването на свидетели и на 
представители на административнонаказващите органи със седалище в други 
градове, както и поради отлагане за събиране на допълнителни доказателства по 
дела с по-голяма фактическа и правна сложност.   

Наказателните дела, приключили за срок по-дълъг от 3 месеца за 2015 
година, са само 19 броя, които съставляват 12 % от общия брой разгледани и 
свършени дела.  

  
Районен съд – Трявна. Общият брой наказателни дела за разглеждане 

през 2015 година е бил 253, от които са свършени 240. От свършените дела 230 
броя или 96 % са приключили в 3-месечен срок.  

По видове дела броят на свършените през 2015 година наказателни дела се 
разпределя, както следва: наказателни общ характер дела – 49 броя,  от които 
45 броя или 92% са свършени в срок до 3 месеца; наказателни частен 
характер дела – 3 броя, от които 2 броя или 67% са свършени в срок до 3 
месеца; дела по чл.78А НК – 17 броя, от които 16 броя или 94% са свършени в 
срок до 3 месеца; частни наказателни дела – 106 броя, като 100% са свършени 
в срок до 3 месеца; частни наказателни дела – разпити – 34 броя, като всички или 
100% са свършени в срок до 3 месеца; административно-наказателен характер 
дела – 31 броя, от които 27 броя или 87% са свършени в срок до 3 месеца 

За сравнение броят на свършените наказателни дела през 2014 година е 
бил 250, от които 239 броя или 96% са свършени в срок до 3 месеца, както 
следва: наказателни общ характер дела – 55 броя, от които 48 броя или 87% са 
свършени в срок до 3 месеца; наказателни частен характер дела – 1 брой, от 
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които 1 брой или 100% са свършени в срок до 3 месеца; дела по чл.78А НК – 13 
броя, като всички или 100% са свършени в срок до 3 месеца; частни наказателни 
дела – 128 броя, като 121 броя или 95% са свършени в срок до 3 месеца; частни 
наказателни дела – разпити – 18 броя, като всички или 100% са свършени в срок 
до 3 месеца; административно-наказателен характер дела – 35 броя, от които 31 
броя или 89% са свършени в срок до 3 месеца 

За сравнение броят на свършените наказателни дела през 2013 година е 
бил: наказателни общ характер дела – 49 броя, от които 43 броя или 88% са 
свършени в срок до 3 месеца; наказателни частен характер дела – 1 брой, от 
които 1 брой или 100% са свършени в срок до 3 месеца; дела по чл.78А НК – 7 
броя, като всички или 100% са свършени в срок до 3 месеца; частни наказателни 
дела – 28 броя, като 96% са свършени в срок до 3 месеца; частни наказателни 
дела – разпити – 24 броя, като всички или 100% са свършени в срок до 3 месеца; 
административно-наказателен характер дела – 64 броя, от които 53 броя или 
83% са свършени в срок до 3 месеца. 

Обобщението на горните данни сочи, че във всички  районни съдилища се 
запазват добрите нива на показателите за срочност, като по-ниският процент 
при свършените АНХД не може да повлияе върху този извод. Общо свършените 
наказателни дела се увеличават, като се увеличават и свършените в срок до три 
месеца, което е атестат за много добра срочност при разглеждането и решаването 
на наказателните дела. 

 
Брой свършени наказателни дела 

РС - Габрово РС - Дряново РС-Севлиево РС - Трявна Общо 

Година 
Всичко 

в.т.ч. 
до 3 
мес. 

Всичко 
в.т.ч. 
до 3 
мес. 

Всичко 
в.т.ч. 
до 3 
мес. 

Всичко 
в.т.ч. 
до 3 
мес. 

Всичко 
в.т.ч. 
до 3 
мес. 

2013 1188 955 188 177 625 590 173 155 2174 1877 

2014 1382 1165 171 145 500 462 249 239 2302 2011 

2015 1543 1374 153 134 520 496 240 230 2456 2234 
 
Брой на решените дела по същество, анализ по видове 
  
Районен съд – Габрово - Общият брой на наказателните дела, решени с 

акт по същество, е 1 417. По видове дела разпределението по този показател е, 
както следва: 

- наказателни общ характер дела -  128, при 146 за 2014 година и 171 
за 2013 година.  

- наказателни частен характер дела – 6 за 2015 година, при 11 през 
2014 година и 10 през 2013 година.  

- дела по чл.78А от НК – 38 за 2015 година, при 32 за 2014 година и  
27 за 2013 година.   

- частни наказателни дела – 824 за 2015 година, спрямо 611 за 2014 
година и 214 за 2013 година.  

- частни наказателни дела – разпити – 70 за 2015 година, спрямо 113 
през 2014 година и 150 за 2013 година. 
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- административнонаказателен характер дела – 351 за 2015 година, 
спрямо 313 за 2014 година и  425 за 2013 година.  

През 2015 година са постановени 130  осъдителни присъди.  
Осъдените лица са общо 272 за 2015 година, при  309 за 2014 година и 322 

за 2013 година.  
 
Районен съд – Севлиево.  През отчетната 2015 година със съдебен акт по 

същество са приключили 451 наказателни дела от общо свършените 520 броя. 
През 2014 година със съдебен акт по същество са приключили 438 дела от общо 
свършените 500 броя, а през 2013 година - 520 дела от общо свършените 625.  

Решените през 2015 година със съдебен акт по същество 451 наказателни 
дела се разпределят по видове по следния начин: 68 присъди по НОХД; 4 
присъди по НЧХД; 20 решения по дела по чл.78а НК; 129 решения по АНД по 
наказателни постановления; 170 броя определения по ЧНД. Приключени са и 60 
ЧНД, образувани за разпити пред съдия. 

 
 Районен съд – Дряново. През отчетната 2015 година със съдебен акт по 

същество са приключили 114 наказателни дела от общо свършените 153 дела. 
През 2014 година със съдебен акт по същество са приключени 132 дела от общо 
свършени 171, а през 2013 година – 152 дела от общо свършените 188.  

Решените през 2015 година със съдебен акт по същество 114 наказателни 
дела се разпределят по видове по следния начин: 11 присъди по НОХД; 8 
решения по дела по чл.78а НК; 42 броя решения по административно 
наказателен характер дела; 30 броя определения по частни наказателни дела. 
Приключени са и 26 броя ЧНД, образувани за разпити пред съдия. 

 
Районен съд Трявна. Общият брой на решените наказателни дела с акт по 

същество е 197. Това са 77.86% от разглежданите през 2015 година наказателни 
дела. 

По видове разпределението е, както следва: наказателни общ характер 
дела – 23 броя; наказателни частен характер дела – 1 брой; дела по чл.78А НК – 
16 броя;  частни наказателни дела – 96 броя; частни наказателни дела – разпити – 
34 броя; административно-наказателен характер дела – 27 броя. 

За сравнение общият брой на решените с акт по същество наказателни 
дела през 2014 година е бил е 212, както следва: наказателни общ характер дела – 
35 броя; наказателни частен характер дела – 0 брой; дела по чл.78А НК – 11 
броя;  частни наказателни дела – 121 броя; частни наказателни дела – разпити – 
16 броя, административно-наказателен характер дела – 29 броя. 

За сравнение общият брой на решените с акт по същество наказателни 
дела през 2013 година е бил е 152, както следва: наказателни общ характер дела – 
34 броя; наказателни частен характер дела – 0 брой; дела по чл.78А НК – 7 броя;  
частни наказателни дела – 25 броя; частни наказателни дела – разпити – 24 броя, 
административно-наказателен характер дела – 62 броя. 

Общият брой на решените с акт по същество наказателни дела през 
изминалата година, в този съд, бележи намаление спрямо предходната година, но 
увеличение спрямо 2013 г. През 2015 година са решени с акт по същество 197 
броя наказателни дела, спрямо 212 броя през 2014 г. и 152 броя през 2013 г. 

През 2015 г. са постановени общо 24 броя осъдителни присъди. Осъдени 
са общо 52 лица. 
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Общо прекратените наказателни дела през 2015 година - анализ 

и причини.  
 
В Районен съд Габрово общо прекратените наказателни дела през 2015 

година са 126, за  2014 година – 156 и 2013 година – 191.   
Прекратените дела от общ характер са 79, като от тях прекратени със 

споразумение по чл. 381 или чл. 384 от НПК са 72. За съпоставка прекратените 
през 2014 година са 82, като всички са прекратени със споразумение по чл. 381 и 
чл. 384 от НПК. През 2013 година прекратените дела са общо 99, като 92 броя са 
прекратени със споразумение по чл. 381 и чл. 384 от НПК. 

 
Районен съд – Севлиево През 2015 година са прекратени производствата 

по 69 наказателни дела, в т.ч. 29 със споразумение по чл.382 НПК, 19 със 
споразумение по чл.384 НПК, 21 по други причини. Няма НОХД, които да са 
върнати на прокуратурата заради съществени нарушения на процесуалните 
правила. 

Прекратените през 2015 година 69 наказателни дела се разпределят, както 
следва: 

- НОХД – прекратени са общо 50 дела, от които 48 са решени със 
споразумение; едно дело е прекратено заради смърт на подсъдимия и едно дело е 
прекратено заради отвод на всички съдии; 

- НЧХД – прекратени са 2 дела – едно заради неизпълнение на дадени от 
докладчика указания за изясняване на обстоятелствата по депозираната тъжба и 
едно дело е обединено с друго НЧХД;  

- по чл.78а НК – 3 прекратени дела – по две дела е констатирана липса на 
възможност за приложение на чл.78а от НК заради наличие на множество 
престъпления, а по едно дело е налице отвод на всички съдии и същото е 
изпратено на ВКС  за определяне на друг съд, който да го разгледа; 

 - прекратени са общо 10 ЧНД, причините за което са различни – 3 дела са 
по съдебни поръчки; по 3 дела съдът е счел, че същите не са му местно 
подсъдни; по 2 дела свидетелите не са били доведени за разпит; в 
производството по чл.243 НПК жалбата е приета за недопустима; по едно дело 
молбата на осъдения за групиране на наказания е приета за недопустима; 

- АНД – прекратени са 4 дела заради просрочие на жалбите. 
 
Районен съд Дряново.  
През 2015 година са прекратени производствата по 39 наказателни дела, в 

т.ч. 24 със споразумение по чл. 382 НПК, 5 със споразумение по чл. 384 НПК и 8 
по други причини.  

 
Сравнение на броя прекратени дела за три години 

Прекратени производства 
Споразумения 

по 
Споразумения 

по 

Година 
Общо 

чл. 382 НПК чл. 384 НПК 

Върнати на 
прокурора 

По 
други 

причини 

2013 35 4 11 10 10 
2014 39 20 7 1 11 
2015 39 24 5 2 8 

Сравнението за три години сочи на запазване броя на прекратените 
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наказателни дела в сравнение с 2014 година. В сравнение с 2013 година е налице 
увеличение с 3 броя на прекратените дела. Една от причините е значително 
увеличения брой на делата, по внесени от Районна прокуратура гр. Дряново 
споразумения по чл. 382 от НПК (24 броя за 2015  година при 20 броя за 2014 
година и само 4 броя за 2013 г.). 

 
В Районен съд –Трявна прекратените наказателни дела през 2015 година 

са 43, разпределени по видове, както следва:  наказателни общ характер дела – 
26; наказателни частен харектер дела – 2 броя, дела по чл.78А НК – 1 брой; 
частни наказателни дела – 10 броя; частни наказателни дела – разпити – 0 броя; 
административно-наказателен характер дела – 4 броя. 

Прекратените наказателни дела през 2014 година са 37 на брой, а през 
2013 година – 21 на брой. 

От прекратените през 2015 година общо 43 броя наказателни дела, 27 броя 
са били прекратени със споразумение по чл. 382 и 384 НПК. Този брой през 2014 
година е бил 18, а през 2013 година - 15 броя.  

 
Останали несвършени дела  
 
Районен съд – Габрово. Останалите несвършени наказателни дела в края 

на 2015 година се разпределят по видове, както следва:    
- наказателни общ характер дела – 46 за 2015 година, при 38 за 2014 

година и при 41 за 2013 година;  
- наказателни частен характер дела – 4 за 2015 година при 6 за 2014 

година и 6 за 2013 година;  
- дела по чл.78А от НК –2 за 2015 година, при 6 за 2014 година и 4 за 

2013 година;  
- частни наказателни дела – 4 за 2015 година, при 8 за 2014 година и 

5 за 2013 година;  
- частни наказателни дела – разпити – 0 броя. 
- административнонаказателен характер дела – 91 за 2015 година, 

при 83 за 2014 година и 99 за 2013 година.  
 
Районен съд – Севлиево. Останалите несвършени 55 наказателни дела в 

края на 2015 година се разпределят по видове, както следва: 11 НОХД, 1 НЧХД, 
5 по чл.78а НК, 4 ЧНД и 34 АНД. От всички висящи в края на годината дела, 
само по 1 НЧХД и 1 АНД (наказателно постановление) производствата 
продължават повече от 3 месеца Половината от висящите АНД са образувани 
през м. декември 2015 г. и технически не е било възможно да приключат до края 
на отчетния период.   

Районен съд – Дряново. Останалите несвършени 12 наказателни дела в 
края на 2015 година се разпределят по видове, както следва: 5 НОХД, 1 ЧНД и 6 
АНД. Всички тези дела (освен едно – НОХД № 151/2014 г.) са постъпили в 
последните три месеца от годината.  

Районен съд – Трявна. Останалите несвършени в края на отчетния 
период наказателни дела са 13 броя, както следва: наказателни общ характер 
дела – 3 броя; наказателни частен характер дела – 0 броя; дела по чл.78А НК – 0 
броя; частни наказателни дела – 2 броя; частни наказателни дела – разпити – 0 
броя; административно-наказателен характер дела – 8 броя. 
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Брой обжалвани и протестирани съдебни актове, резултати, 

изводи. 
 
В Районен съд – Габрово   
През отчетната 2015 година наказателните дела, които са били обжалвани 

или протестирани са 256. От тях по НОХД, НЧХД и ЧНД, потвърдени са 13 
присъди, потвърдени са 12 определения, 1 определение е изменено и 1 
определение  е отменено. 55 решения по АНД  са потвърдени, 20 решения са 
отменени и 1 изменено. През 2014 година са били обжалвани или протестирани 
съдебните акта по 229 броя дела. От тях потвърдени са 37 броя, отменени – 3 
броя и изменени – 5 броя.  През 2013 година са били обжалвани  или 
протестирани 283 броя дела. 

Няма нови причини, довели до изменение или отмяна на актовете на 
районния съд. Те отново се свеждат предимно до различни правни изводи, които 
горните инстанции са направили въз основа на доказателствата, събрани от 
първоинстанционния съд. Противоречивата съдебна практика, продиктувана от 
непрецизната законодателна дейност също допринася за разнопосочни изводи. 
Има няколко случая на отмяна на съдебни актове, поради допуснати технически 
грешки. Немалкото натоварване, стремежът за бързо и срочно писане на делата, 
понякога води до недоглеждане при техническата обработка на файловете. Най-
често остават некоригирани стари текстове, които правят изложенията неясни и 
противоречиви, поради което такива актове са отменяни от горните инстанции. 

 
В Районен съд – Севлиево през 2015 година са свършени общо 520 

наказателни дела, като не са подлежали на обжалване съдебните акта по 237 дела 
- 48 определения за одобряване на споразумения по НОХД, 1 определение  по 
НОХД за прекратяване на съдебното производство и изпращане на делото на 
ВКС за определяне  на друг съд, който да го разгледа; 1 определение за 
обединяване на НЧХД; 62 ЧНД за проведени разпити пред съдия; 121 
определения за разрешаване или одобряване на действия в досъдебното 
производство и 4 определения по съдебни поръчки. От общо подлежащите на 
обжалване наказателни дела – 283 броя, са обжалвани или протестирани 95 или 
33.57 %. По видове се разпределят, както следва: 

- НОХД - подлежащи на обжалване 69 съдебни акта; обжалвани по 14 акта 
или 20.29 %; 

- НЧХД - подлежащи на обжалване 5 акта; обжалвани по 3 акта или 60 %; 
- Дела по реда на чл.78а НК - подлежащи на обжалване 23 акта, обжалвани 

4 акта или 17.39 %; 
- ЧНД - подлежащи на обжалване 53 съдебни акта; обжалвани по 11 акта 

или 20.75 %; 
- АНД - подлежащи на обжалване 133 съдебни акта; обжалвани по 63 дела 

или 47.37 %.  
Резултати: по НОХД, НЧХД и ЧНД – потвърдени 15 присъди и решения и 

9 определения, 2 определения са отменени; по АНД – 49 потвърдени решения, 11 
отменени изцяло с постановено друго решение, 1 – отменено изцяло с връщане 
на делото за ново разглеждане и 2-частично отменени. 

През 2014 година са били потвърдени общо 107 съдебни акта, отменени  
са били 28 и изменени 4 съдебни акта. През 2013 г. броя на оставените в сила е 
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бил 80, на отменени 21  и на изменените 7 съдебни акта.   
Анализът показва, че нивото на качествено правораздаване е запазено. 

Няма отменени присъди по НОХД и НЧХД, както и решения по чл.78а от НК. 
Отменените от Габровски окръжен съд съдебни актове са само 2 определения – 
едно, постановено в производство по чл.243 от НПК и едно в производство по 
чл.64 от НПК. Всички останали (общо 14 изцяло или частично отменени 
решения) са по дела, свързани с обжалване на наказателни постановления, по 
които контролна инстанция е Административен съд – Габрово. Обективността на 
изложението, за поредна година, налага да се посочи, че съдиите изпитват 
затруднения при разглеждането на този вид АНД, тъй като практиката на 
административните съдилища във връзка с приложението на процесуалния и на 
материалните закони е противоречива.  

Причините, довели до отмяна или изменение на съдебни актове се 
анализират и наказателните съдии вземат мерки за подобряване на работата си.  

 
Районен съд – Дряново. През 2015 година са свършени общо 153 

наказателни дела. Обжалвани, съответно протестирани, през годината са 
съдебните акта по 25 дела от всички видове, което представлява 16 % от 
приключените дела. Основният дял от постъпилите жалби са такива против 
решения по АНД – 15 броя (35 % от приключените дела от този вид). Против 
присъди по НОХД са подадени 6 жалби, 3 жалби са постъпили против решения 
по чл.78а от НК и 1 жалба е постъпила против  определение по ЧНД. 

Броят на обжалваните през 2015 година съдебни акта е малко по-висок  от 
обжалваните през през 2014 г. (22 броя) и значително по-малък от броя на тези, 
обжалвани  през 2013 г., когато  страните не са били доволни от 51 акта на съда. 
Съпоставяйки броя на подадените жалби и протести и броя на постановените 
присъди се запазва тенденцията да се обжалват около 10% от постановените 
съдебни актове, докато при АНД този процент се повишава и през изминалата 
годива е около 35 %. 

През отчетния период от Окръжен съд Габрово и Административен съд 
Габрово са върнати 30 обжалвани наказателни дела от всички видове, като по 24  
от тях (80%) постановените съдебни акта са потвърдени. Върнати са 7 обжалвани 
НОХД дела, като са потвърдени постановените акта по 4 от тях. Върнато е 1 
ЧНД, като определението е потвърдено. Върнати са 22 АНД, като 19 броя са 
потвърдени. Най-много са върнатите обжалвани решения по АНД пред 
Административен съд гр. Габрово – 20. От тях са потвърдени 17 (85 %).  

Общият извод е, че за поредна година над 80% от обжалваните 
наказателни дела (включително АНД) са потвърдени, което е много добър 
резултат. За сравнение през 2014 г. са върнати обжалвани актове по 14 
наказателни дела, като са отменени 4 съдебни акта и 10 са оставени в сила.  

 
Районен съд – Трявна. От свършените през 2015 година общо 240 

наказателни дела обжалвани и/или протестирани са съдебните актове по 24 броя 
дела, или 10 % от свършените дела. През 2014 година този брой е бил 39, но при 
свършени общо 250 броя наказателни дела. През 2013 година от свършените 
общо 173 броя наказателни дела, обжалвани и/или протестирани са съдебните 
актове по 43 дела. 

От обжалваните и върнати през 2015 година съдебни актове по  
наказателни дела, потвърдени са 28 броя, отменени са 2 броя, а 1 брой са 
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изменени. 
Един от отменените съдебни актове е решение по АНД по чл.78а НК, с 

което подсъдимият е оправдан.  След въззивната проверка подсъдимият е бил  
признат за виновен, освободен от наказателна отговорност и на същия наложено 
административно наказание “глоба”. съдебни акта е 0.51 %; съотношението на 
потвърдените с решените по същество съдебни актове е 14.21 %; съотношението 
на отменените с решените по същество съдебни актове е 1.01 %; съотношението 
на внесените обвинителни актове с постановените осъдителни присъди /наказана 
престъпност/ е 100 %. 

Общо данните сочат на качествено наказателно правораздаване и в 
четирите районни съдилища на Габровски съдебен окръг.  

 
 
Структура на наказаната престъпност. Оправдателни присъди 
 
През 2015 година в Районен съд Габрово са постановени  125  броя 

влезли в сила присъди. Влезли в сила през годината са и 72 броя  определения 
за прекратяване на наказателното производство със споразумения. Броят на 
лицата, осъдени с влязла в сила присъда е 178. Освен това 84 лица са наказани 
със споразумения. Броят на оправданите с влязла в сила присъда лица е 2. В 
доклада на този съд не е посочена структура на осъдената престъпност по 
видове НОХД. 
        През 2015 година в РС – Габрово има постановена 1 изцяло оправдателна 
присъда по делата от общ характер. По наказателните дела от частен характер 
има постановени 4 оправдателни присъди.      

През 2014 година в РС – Габрово има постановена 1 изцяло оправдателна 
присъда по делата от общ характер. Има и две постановени присъди, с по 2-ма 
подсъдими, по които има оправдани две лица. По наказателните дела от частен 
характер има постановени 4 оправдателни присъди. 

През 2013 година в РС – Габрово има постановени 5 оправдателни 
присъди, всички по дела от общ характер. По наказателните дела от частен 
характер са постановени 2 оправдателни присъди.  

Не се сочат и наказателни дела със значим обществен интерес. 
 
Районен съд – Севлиево.  
През 2015 година не е постановена изцяло оправдателна присъда по 

НОХД. Само по едно дело от общ характер е оправдан един от двамата 
подсъдими. Две лица са оправдани по НЧХД. Постановени са три решения, с 
които три лица са оправдани в производствата по реда на чл.78а от НК. 
Оправдани са общо 6 лица, което от общо предадените на съд 163 лица 
съставлява 3.68 %. По НОХД е оправдано 1 лице (0.75 % от съдените 133 лица); 
по НЧХД са оправдани 2 лица (28.57 % от съдените 7 лица) и по реда на чл.78а 
НК е оправдани 3 лица (13 % от съдените 23 лица).  

През 2015 година са постановени 68 осъдителни присъди и 48 
споразумения. Съотношението на постановените осъдителни съдебни актове 
(общо 116) спрямо броя на внесените през годината обвинителни актове (117 
броя) е 99.15 %, а спрямо общият брой на НОХД за разглеждане (129 броя) – 
89.92 %. Следва да се направи уточнението, че в броя на осъдителните актове е  
включена една  присъда, с която е оправдан един от двата подсъдими по делото.   
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През 2015 година общо 163 лица (с 10 по-малко от 2014 г.) са предадени 
на съд. Осъдени са общо 150 лица, от които 130 (с 12 лица повече от 2014 г.) по 
НОХД, 3 по НЧХД и 17 (с 9 лица по-малко от 2014 г.) в производствата по чл.78а 
от НК. 

 
Структура на наказаната престъпност по НОХД е видна от приложената 

таблица. 
 

Съдени лица Осъдени лица  Видове престъпления по 
глави от НК общо В т.ч.  

оправ- 
дани 
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Наказани по 
споразумени
е 

Гл. ІІ - Прест. против 
личността  8 0 

8 0 3 3 0 1 4 0 
2 

Гл. ІV - Прест. против брака, 
семейството и младежта 7 0 

7 0 1 1 0 1 4 1 
0 

Гл. V - Прест. против 
собствеността 51 0 

50 0 36 20 0 3 11 0 
14 

Гл. VІ - Прест. против 
стопанството 6 0 

6 0 2 1 0 0 4 0 
2 

Гл. VІ - Прест. против 
дейността на държавни ор 
гани 

2 0 
2 0 1 1 0 0 1 0 

1 

Глава IХ – Документни 
престъпления  6 0 

6 0 2 2 0 0 4 0 
5 

Глава ХІ - Общоопасни 
престъпления 53 1 

51 3 27 21 0 2 21 1 
27 

Общо     133     1 130  3   72  49  0 7 49 2       51 
 

Основният извод, който следва да се направи е, че съдебните състави са 
налагали предимно наказание лишаване от свобода за срок до три години и в по-
малко на брой случаи наказание пробация. Изпълнението на наказанието 
лишаване от свобода е отложено по отношение на 49 лица, а за останалите 23 
лица е определено ефективното му изтърпяване. Само спрямо 7 лица е наложено 
наказание глоба. На осъдения непълнолетен подсъдими е наложено наказание 
обществено порицание.  

Значително е снижен броят на непълнолетните подсъдими - само едно 
лице, при 8 през 2014 г., 6 през 2013 г. и 13 през 2012 г.    

През 2015 година не са внасяни от прокуратурата наказателни 
производства с по-значим обществен интерес. 

 
Районен съд – Дряново 
 
През 2015 година е постановена една оправдателна присъда по НОХД № 

16/2015 г. Районна прокуратура гр. Дряново е повдигнала обвинение за 
престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК. Съдът е постановил оправдателна 
присъда, като в мотивите е приел, че деянието на подсъдимия е несъставомерно.  

Присъдата е протестирана от представителя на Районна прокуратура гр. 
Дряново. С решение по ВНОХД № 68/2015 г. по описа на Окръжен съд гр. 
Габрово присъда е потвърдена и влязла в сила. 

Оправдано е едно лице, което от общо предадените на съд 44 лица 
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съставлява 2 %. Постановената оправдателна присъда е единичен случай през 
годината, поради което не могат да се направят изводи за трайна практика и 
пропуски в работата на прокуратурата и органите на досъдебното производство.  

Структурата на наказаната престъпност през 2015 година за Районен съд 
гр. Дряново е видна от следните данни, представени в табличен вид :  

Съдени лица Осъдени лица  
В т.ч.  
 

оправ- 
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 Наказани 
по 
споразумен
ие 

Гл. ІІ - Прест. 
против 
личността  

4   4 1 1   3 3 
Гл. ІІІ – 
Прест. 
против 
правата на 
гражданите     
Гл. ІV - 
Прест. 
против 
брака, 
семейството 
и младежта      
Гл. V - Прест. 
против 
собствеността 9   9 7 3   1 1 3 
Гл. VІ - 
Прест. 
против 
стопанството 1   1   1 1 
Гл. VІІІ - 
Прест. 
против д. 
органи и общ. 
орг-ии 1   1   1 1 
Глава ІХ – 
Документни 
престъпления  1   1   1 1 
Глава ХІ - 
Общоопасни 
престъпления 

25 1 24 4 3   20 19 
Общо 

44 1 41 1 12 7  1 27 28 

От представената справка може да се направи извод, че съдиите са 
налагали предимно наказание пробация, като това е постановено в 27 от 
случаите. На следващо място са наложили наказание и лишаване от свобода за 
срок до три години (в 12 от случаите). Изпълнението на наказанието лишаване от 
свобода е отложено по отношение на 7 от всички осъдени лица. По отношение на 
5 лица е постановено ефективното му изтърпяване.  

През изминалата година за разлика от 2014 г., когато не е имало 
непълнолетни подсъдими, е било осъдено едно непълнолетно лице. 

За сравнение през 2013 година са съдени 2 непълнолетни и 2012 година – 
едно непълнолетно лице. 
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И през 2015 година не са били образувани наказателни производства с по-
значим обществен интерес. 

През 2015 година са постановени 10 осъдителни присъди и са одобрени 29 
споразумения (включително 5 споразумения по чл. 384 от НПК). Съотношението 
на постановените осъдителни съдебни актове (общо 10) спрямо броя на 
внесените през годината обвинителни актове (20) е 50 %. Общият брой 
осъдителни присъди и определения за одобряване на споразумение спрямо 
общия брой на НОХД за разглеждане (44 броя) – 87 %.  

       
Районен съд – Трявна. През 2015 година, за разлика от предходните 

няколко години, няма постановени оправдателни присъди.  
През 2015 година са постановени 24 броя влезли в законна сила присъди. 

Влезли в сила са и 26 броя определения за прекратяване на наказателното 
производство със споразумение. Броят на осъдените с влязъл в сила присъда лица 
е 50 - от тях 24 броя с влязла в сила присъда и 26 броя със споразумения. Няма 
оправдани с влязла в сила присъда лица. 

По видове престъпления движението на наказателни дела през 2015 
година е, както следва: 

 по гл. ІІ – престъпления против личността 
През изминалата година са постъпили 3 броя дела от посочения вид. 

Общият брой на делата за разглеждане е 3. Свършени са 2 броя, от които 1 брой 
с постановена присъда и 1 брой със споразумение. Осъдените лица са две. 
Обжалвано е едно дело. Останало несвършено  в края на  периода - едно дело. 

 по гл. ІІІ – престъпления против правата на гражданите 
 През отчетната година са постъпили 2 броя дела от този вид. Общият 

брой на делата за разглеждане е 2. Свършени са 2 броя, от които 1 брой с 
постановена присъда и 1 брой със споразумение. Осъдени са 3 лица. Делата не са 
обжалвани. Няма останали несвършени дела. 

по гл. ІV – престъпления против брака, семейството и младежта 
Постъпили през 2015 г. са 2 броя дела от посочения вид. Общо 

разгледаните дела са 2 броя. От тях с постановен акт по същество са 2 броя. 
Няма прекратени със споразумение. Наказаните лица са 2. Делата не са 
обжалвани. Няма останали несвършени дела в края на периода.  

по гл. V – престъпления против собствеността 
Постъпилите дела от този вид са 9 на брой. Общо за разглеждане са били 

12 броя дела. Свършени са 11 дела, като от тях 8 са приключили с присъда и 3 са 
били прекратени със споразумение. Осъдените лица са 13. Обжалвани или 
протестирани са били актовете по 5 дела. Останало несвършено в края на 
периода е едно дело. 

по гл. VІ – престъпления против стопанството 
Постъпили през 2015 година са 7 дела от посочения вид. Общо 

разгледаните дела са 8. От тях с постановен акт по същество са 2 и 6 са 
прекратени със споразумение. Наказаните лица  са  8. Обжалвани дела няма. 
Няма останали несвършени дела в края на периода.  

по гл. Х – престъпления против реда и общественото спокойствие 
Постъпило през отчетната година е 1 брой дело. Броят на разглежданите 

дела от посочения вид е 1. Свършено е едно дело, което е приключило с акт по 
същество. Осъдено е едно лице. Няма обжалвани или протестирани присъди. 
Няма останали несвършени дела. 
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по гл. ХІ – общоопасни престъпления 
Постъпили през отчетната година са 24 броя дела. Броят на разглежданите 

дела от посочения вид е 24. Свършени са 23 дела. От тях с акт по същество са 
приключили 8 дела, а прекратени със споразумение са 15 дела, със 
споразумение. Осъдени са 23 лица. Обжалвана или протестирана са 2 броя 
присъди. В края на периода е останало едно несвършено дело. 

Съдът като институция не може да влияе на броя на осъдените и 
оправданите лица. Повдигането и поддържането на обвинения за престъпления 
от общ характер е в правомощията на прокуратурата.  

Основните причини за постановяване на оправдателните присъди са 
недоказаност, по изисквания от процесуалния закон, по несъмнен начин на 
обвиненията – извършването на престъплението и неговото авторство в лицето 
на подсъдимия или подсъдимите, които са предадени на съд. Повтарят се 
случаите, предимно по обвинения за престъпления против собствеността, по 
които не са правени огледи на местопроизшествията, съответно дори не са 
правени опити да се открият и фиксират следи, свързващи дееца с мястото на 
деянието. Продължава и негативната тенденция в съдебно заседание свидетелите 
да депозират показания, които като съдържание нямат нищо общо с показанията 
им, дадени пред разследващия полицай или да заявяват пред съда, че не си 
спомнят или не са възприели факти или обстоятелства, свързани с предмета на 
доказване. И в докладите на районните съдилища се сочи като  проблем на 
досъдебното производство непоследователното провеждане на основни 
принципи на наказателния процес - за разкриване на обективната истина и за 
вземане на решения по вътрешно убеждение, основано на обективно, всестранно 
и пълно изследване на всички обстоятелства по делото.  

 

2.2. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 
 
Постъпление на делата и сравнителен анализ 
 
Районен съд Габрово. Броят на постъпилите през 2015 година е 2 866 

дела. През 2014 година същият е общо 2 729 дела, а през 2013 година делата са 
били 3 071. 

По видове дела постъплението се отчита, както следва: 
- граждански дела по общия ред – 446, при 450 през 2014 година и 

511 през 2013 година;  
- производства по чл.310 ГПК –  83, при 65 през 2014 година и 91 

през 2013 година; 
- административни по ЗСПЗЗ–  постъпили са 2 дела (при 6 броя за 

2014 година) и липса на постъпления на такива дела през 2013 година; 
- частни граждански дела –  258, при 258 броя през 2014 година и при 

303 през 2013 година; 
- дела по чл.410 и 417 т. 1 до 9  от ГПК – 2 020, при 1 753 през 2014 

година и  1 959 през 2013 година;  
- дела от и срещу търговци – 39 през отчетната година, при 55 през 

2014 година и  70 през 2013 година; 
други граждански дела – 96 за отчетната година, при 142 през 2014 година 

и 137 през 2013 година. 
По видове граждански спорове постъплението е, както следва: 
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Новообразуваните дела по СК са 229 през 2015 година, 220 през 2014 
година и 272 през 2013 година.  

Постъпилите дела по облигационни искове през 2015 година са 231, 
спрямо 268 за 2014 година и  294 за 2013 година.   

По вещни искове са 15 през 2015 година, спрямо 17 за 2014 година и 35 
за 2013 година.  

По делби - през 2015 година са образувани 17 дела, при 25 дела за 2014 
година и 24 дела за  2013 година.  

По искове по КТ са образувани 63 дела, спрямо 40 през 2014 година и 47  
за 2013 година. 

Делата по Закона срещу домашното насилие са 34, спрямо 46 през 2014 
година и при 37 за 2013 година.  

По Закона за закрила на детето са образувани 37 дела, спрямо 58 за 
2014 година и 62 дела за 2013 година. 

Други дела - 348 за 2015 година, спрямо 400 за 2014 година и  440 за 2013 
година.  

Макар и общата неблагоприятна икономическа ситуация на ниски доходи, 
ограничено потребление, свит пазар, слабо кредитиране и затруднена търговска 
практика да продължава да съществува, през 2015 година е налице отчетена 
тенденция към увеличение на постъплението, което е най-осезателно при 
заповедните дела по чл.410 и чл.417 от ГПК. Техният брой е висок и продължава 
да ангажира значителна част от капацитета на съда, с оглед на съществуващата 
структура на делата. От аспект на правораздаването те не са същински дела /не 
се решават спорове/, но от деловодна гледна точка те не се различават по нищо 
от класическите дела, обработката им в деловодството на съда си остава също 
толкова трудоемка и допълнително усложнена от огромното им количество и 
кратките срокове за изпълнение на свързаните с тях дейности по закон. При 
деловодната обработка на тези дела бяха включени и съдебните секретари, без 
които служба „Деловодство” не би била в състояние да обработи в срок цялото 
постъпление.  

Постъплението на искови производства през изминалата 2015 г. не  
бележи  значителна промяна, нивата търпят известни колебания.  

Неголям спад има при облигационните производства, тъй като в тази 
група се включват установителните искове по чл. 422 от ГПК, които се водят 
след оспорване на издадените заповеди за изпълнение по чл.410 и 417 от ГПК. 
Намалението на тези дела се влияе от постъпленията при заповедното 
производство, тъй като по-малкото заповедни дела би следвало да доведе до по-
малко възражения и оттам до по-малък брой на установителните искове, които се 
водят, за да се установи съществуването на оспореното вземане. Макар и да 
изглежда нелогично на фона на увеличеното постъпление на заповедни дела, 
намалението на облигационните производства може да се обясни с това, че 
паричните вземания по голяма част от заявленията за издаване на заповеди са 
признати от страна на длъжниците, след като не са обжалвани от тях. 

В групата на т. нар. “други дела”, където е регистрирано намаление на 
отрицателно-установителните искове, че не се дължат корекционните сметки, 
изготвени от енергодружествата. Промяната на практиката по тези дела доведе 
до почти пълното им изчезване.  

Забелязва се спад на постъплението само в групата на делата, образувани 
по Закона за защита от домашното насилие. Причината може да се търси в 
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ефективността на самият закон и резултатите от мерките, които се налагат въз 
основа на него.   

 
РС – Севлиево - През отчетната година са постъпили 1 325 граждански 

дела. По видове същите се разпределят, както следва: граждански дела по общия 
ред – 188.; производства по чл.310 ГПК - 23; административни дела по ЗСПЗЗ и 
ЗВГЗГФ - 1; ЧГД - 302.; дела по чл.410 и чл.417 ГПК - 725; дела от и срещу 
търговци - 20; други граждански дела – 66. Останали несвършени от 2014 година 
са били 111 граждански дела, от което следва, че през отчетната 2015 година са 
стояли за разглеждане общо 1436 дела. 

  
Табличен вид на данните за четири години 

 
 

  
  

Видове дела 
  
  
  

  
година 

  

Висящи в 
началото на 
периода 

Постъпили през 
годината 

  
Всичко за 

разглеждане 
  

2012 43 213 256 

2013 65 212 277 

2014 70 233 303 
Граждански дела по общия ред А 

2015 49 188 237 

2012 9 55 64 

2013 9 70 79 

2014 5 35 40 
Производства по чл.310ГПК Б 

2015 4 23 27 
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Сравнителният анализ сочи на запазване на наблюдаващата се през 

последните години тенденция към намаляване на броя на новите граждански 
дела. През 2015 г. е увеличено постъплението само на делата от заповедното 
производство и на други ЧГД. По всички останали основни групи за поредна 
година се регистрира намалено постъпление – делата по общия ред са с 45 по-
малко от 2014 г. (188 през 2015 г., при 233 през 2014 г.); бързите производства по 
чл.310 ГПК са с 12 по-малко (23 през 2015 г., при 35 през 2014 г.); 
новообразуваните дела от и срещу търговци през 2015 г. са 20, при 24 през 2014 
г.; гражданските дела, отчитани статистически като „други“, са 66 през 2015 г., 
при 142 през 2014 г., т.е. със 76 по-малко. Обяснението на тези факти следва да 
се търси основно във влошената икономическа среда, ограничените финансови 
възможности на мнозинството граждани, както и демографската криза и 
свързаното с нея намаление на броя на населението.  

 
През отчетната 2015 година в Районен съд – Дряново са постъпили общо 

438 граждански дела. По видове същите се разпределят, както следва: 
граждански дела по общия ред - 67; производства по чл.310 ГПК - 5; частни 
граждански дела – 101; дела по чл.410 и чл.417 ГПК - 205; дела от и срещу 
търговци - 1; други граждански дела – 63.  

Останали несвършени от 2014 година са били 34 граждански дела, от 
което следва, че през отчетната 2015 година са били разгледани общо 472 дела.   

 
 
 
Табличен вид на данните за три години 

  
  

Видове дела 
  
  
  

  
година 

  

Висящи в 
началото на 
периода 

Постъпили през 
годината 

  
Всичко за 

разглеждане 
  

2012 1 2 3 

2013 1 2 3 

2014 0 3 3 
Админстративни дела  по ЗСПЗЗ и 

ЗВГЗГФ 
В 

2015 1 1 2 

2012 0 424 424 

2013 3 345 348 

2014 0 250 250 
Частни  граждански дела Г 

2015 1 302 303 

2012 0 906 906 

2013 9 880 889 

2014 2 668 670 
Дела по чл.410 и чл.417 ГПК Д 

2015 0 725 725 

2012 17 80 97 

2013 36 51 87 

2014 13 24 37 
Дела от и срещу търговци Е 

2015 9 20 29 

2012 14 118 132 

2013 12 116 128 

2014 9 142 151 
Други граждански дела Ж 

2015 47 66 113 

2012 84 1798 1882 

2013 135 1676 1811 

2014 99 1355 1454 
Общо граждански  дела З 

2015 111 1325 1436 
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Сравнителният анализ сочи, че след регистрираното значително 

увеличение от постъпления през 2011 година, през всяка от следващите три 
години е отчитано намаляване на делата в сравнение с предходната година. За 
разлика от тях през 2015 година броят на новообразуваните дела е с 31 повече от 
тези през 2014 година. При съпоставката с данните от предходната година е 
видно, че най-голямо увеличение се отчита при делата от заповедното 
производство – 69 повече. Увеличено постъпление се отчита и при делата по 
общия исков ред. При останалите дела се отчита намаляване на постъплението, 
като най-значително е при делата от и срещу търговци - постъпило е само едно 
дело. 

 
Районен съд Трявна. Броят на постъпилите през 2015 година граждански 

дела е 339. От тях броят на новообразуваните дела, по искове по СК е 27, по 
облигационните искове са 17, 2 броя са исковете по КТ, а по вещните - 7 броя. 

От общо постъпилите през миналата година 339 броя граждански дела, 
184 броя са дела по чл.410 и чл.417 ГПК. Разликата между тях е 155 броя 
граждански дела. 

Общият брой на делата за разглеждане през 2015 година е 359. 
По видове дела същите се разпределят, както следва: граждански дела по 

общия ред – 119 броя; производства по чл.310 ГПК – 6 броя; административни 
по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ – 0 броя; частни граждански дела – 47 броя; дела по чл.410 
и чл.417 ГПК – 184 броя; дела от и срещу търговци – 3 броя. 

За сравнение броят на разглежданите през 2014 г. дела в Районен съд – гр. 

 
  

Видове дела 
  

  
  

  
година 

  

Висящи в 
началото на 
периода 

Постъпили 
през годината 

  
Всичко за 
разглеждане 

  

2013 26 53 79 
2014 22 63 85 Граждански   дела по общия ред 
2015 17 67 84 
2013 2 22 24 
2014 7 17 24 Производства по чл.310ГПК 
2015 2 5 7 
2013 0 0 0 
2014 0 1 1 

Админстративни дела  по 
ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ 

2015 0 0 0 
2013 1 135 136 
2014 1 112 113 Частни  граждански дела 
2015 1 98 101 
2013 0 255 255 
2014 0 135 135 Дела по чл.410 и чл.417 ГПК 
2015 1 204 205 
2013 2 16 18 
2014 13 6 19 Дела от и срещу търговци 
2015 0 1 1 
2013 19 75 94 
2014 9 73 82 Други граждански дела 
2015 11 63 74 
2013 50 556 606 
2014 52 407 459 Общо граждански  дела 
2015 34 438 472 
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Трявна е бил 329, както следва: граждански дела по общия ред – 130 броя; 
производства по чл.310 ГПК – 8 броя; административни по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ – 
0 броя; частни граждански дела – 51 броя; дела по чл.410 и чл.417 ГПК – 136 
броя; дела от и срещу търговци – 4 броя. 

За сравнение броят на разглежданите през 2013 г. дела в Районен съд – гр. 
Трявна е бил е 389. 

По видове дела същите се разпределят, както следва: граждански дела по 
общия ред –  152 броя; производства по чл.310 ГПК – 11 броя; административни 
по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ – 0 броя; частни граждански дела – 33 броя; дела по чл.410 
и чл.417 ГПК – 184 броя; дела от и срещу търговци – 9 броя. 

Сравнителният анализ с предходните две години показва, че през 
отчетната 2015 г. се констатира увеличение в броя на постъпилите и разглеждани 
през отчетния период граждански дела спрямо предходната 2014 г. Спрямо 2013 
г. обаче броят, както на постъпилите, така и на разглеждани дела е по-нисък. 

Увеличението в броя на постъпилите и разглеждани дела в Районен съд – 
гр. Трявна през 2015 г. спрямо предходната 2014 г. произтича най-вече от 
завишение в постъплението на делата по чл.410 и чл.417 ГПК, тъй като през 2014 
г. броят на тези дела беше много по-нисък от 2013 г. С достигнатите през 
изминалата година нива отстъплението през 2014 г. е преодоляно, като прави 
впечатление, че е налице пълен идентитет в броя на постъпилите, съответно 
разгледани дела по чл.410 и чл.417 ГПК, през 2015 г. и 2013 г. и този брой 184. 

Съвсем леко увеличение има и в броя на постъпилите, съответно 
разгледани дела по общия исков ред през отчетната година спрямо предходната 
2014 г., но не и спрямо 2013 г., когато са постъпили и разгледани най-много 
граждански дела по общия исков ред измежду сравнителните три. 

В посока към намаление спрямо предходната 2014 г. са  разгледаните през 
2015 г. производствата по чл. 310 ГПК, частните граждански дела и делата от и 
срещу търговци.  

Прави впечатление, че през изминалата година няма постъпили дела от и 
срещу търговци, а единствено разгледани такива от предходен период. 

И през изминалата година в Районен съд – гр. Трявна, също както и 
предходните две години, няма разгледани административни дела по ЗСПЗЗ и 
ЗВГЗГФ. 

 
Формалното сравнение на постъплението на гражданските дела в 

районните съдилища на съдебния окръг сочи на колеблива тенденция от 
намаление към леко увеличение през тригодишния период, с изключение на 
Районен съд - Севлиево. Причината за общия спад на постъплението на 
граждански дела по общия исков ред, спрямо 2013 година, посочена и в 
докладите на районните съдилища, е в икономическия застой и намаляването на 
активното  население в градовете и общините в областта - обстоятелства с 
общонационална значимост и извън пряката работа на съдилищата.  

 
Постъпление на гражданските дела в районните съдилища 
РС - Габрово РС - Дряново РС-Севлиево РС - Трявна Общо 
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2013 3071 1959 1112 556 255 301 1676 880 796 356 180 176 5659 3274 2385 
2014 2729 1753 976 407 135 272 1355 668 687 293 136 157 4784 2692 2092 
2015 2946 2022 924 438 204 234 1325 725 600 339 184 155 5048 3135 1913 

 
Брой свършени граждански дела – в края на годината 
 
Районен съд Габрово. Общият брой на гражданските дела за разглеждане 

към 31.12.2015 година е 3 198, като през  2014 година същите са били 3 022, а 
през 2013 година – 3 377.   

Общият брой на свършените през годината граждански дела е 2 949. От 
тях в срок до 3 месеца са свършени общо 2 750 дела, или 93,00%. За съпоставка 
може да се отбележи, че броят на свършените граждански дела през  2014 
година е бил 2700 или също 97%, а през 2013 година - 2992 дела – 97%. 

По видове дела, броят на свършените такива през 2015 година се 
разпределя, както следва: 

Граждански дела по общия ред   
Всичко свършени през 2015 година – 453 дела, от които 288, или 64 % в 

срок до 3 месеца; свършените дела през 2014 година са били 464, от които 408 
или 88 %, в срок до три месеца, а свършените през 2013година - 513, от които 
436, или 85%, в срок до 3 месеца. 

Дела по чл.310 ГПК   
Всичко свършени са 71 дела, от които 90% в срок до три месеца, като 

през 2014 година са били 71 дела, от които 97% в срок до три месеца и през 2013 
година - 90 дела, от които 99% в срок до три месеца. 

Административни дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ – общо свършени са 3 
дела, в срок до три месеца – 33% 

Частни граждански дела  
Всичко свършени през 2015 година са 257 дела, от които в срок до 3 

месеца 254 или 99%, през 2014 година – 259 от които  в срок до 3 месеца 259 
или 100% и през 2013 година - 299, от които всички -100% срок до три месеца; 

Делата по чл.410 и 417 ГПК 
Всичко свършени през 2015 година са общо 2 022 дела, от тях 100 % в 

срок до три месеца, всичко  свършени през 2014 г. са общо 1 761 броя дела, от 
които 100 % в срок до три месеца,  през 2013 година са били 1 976 дела, от 
които 100 % в срок до три месеца. 

Дела от и срещу търговци  
Всичко свършени през 2015 година – 51 дела, от които в срок до три 

месеца – 38, или 75%, през 2014 година са били свършени общо 57 дела, от 
които в срок до три месеца 49, или 86%, а през 2013 година - 59 дела, от които в 
срок до три месеца – 47, или 80%. 

Други граждански дела 
Всичко свършени през 2015 година – 92 дела, от които в срок до три 

месеца – 83, или 90 %, през 2014 година са били свършени общо 154 дела, от 
които в срок до три месеца 150, или 97% и през 2013 година - 147 дела, от които 
в срок до три месеца – 145, или 99 %. 

 
Районен съд Севлиево. Общият брой граждански дела за разглеждане 

през 2015 година е бил 1 436, от които са свършени 1 377. От свършените дела, 1 
286 броя или 93.39 % са приключили в 3-месечен срок, считано от датата на 
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образуването им.  
 

Година Дела за 
разглеждане 

Свършени 
дела  

Дела, свършени в 
инструктивния тримесечен 

срок 

Процентно 
съотношение 

2012 1882 1747 1697 97.14 % 

2013 1811 1712 1654 96.61 % 

2014 1454 1343 1281 95.38 % 

2015 1436 1377 1286 93.39 % 

 
От свършените през 2015 година общо 195 граждански дела по общия ред, 

156 или 80 %, са приключили в срок до 3 месеца. Незначително е влошен 
показателят за срочност, доколкото през предходните две години същият е бил 
83-84 %.  

При производствата по чл.310 ГПК процентното съотношение е 95 %, като 
е налице само едно дело, приключило извън 3-месечния срок. Всички ЧГД, 
делата от заповедното производство и административните дела по ЗСПЗЗ и 
ЗВГЗГФ са свършени в инструктивния срок. 

При делата от и срещу търговци се запазва резулта от 2014  г. – 64 % в 3-
месечен срок. Отстъпление по показателя за срочност е налице при делата със 
статистически шифър ”други”, основната причина, за което е продължителността 
на описаните по-горе 42 броя дела по чл.464 от ГПК. 
           
           Районен съд Дряново.  Общият брой граждански дела за разглеждане 
през 2015 година е бил 472, от които са свършени 445. От свършените дела 425, 
или 96 %, са приключили в 3-месечен срок, считано от датата на образуването 
им.  

Година Дела за 
разглеждане 

Свършени 
дела  

Дела, свършени в 
инструктивния 
тримесечен срок 

Процентно 
съотношение 

2013 606 554 527 95% 

2014 459 425 398 94% 

2015 472 445 425 96% 

От изложените данни е видно, че за поредна година е постигнат висок 
резултат при свършените граждански дела в срок до 3 месеца. Това се дължи на 
личните усилия на съдиите и на утвърдената организация на работа на отделните 
служби, което позволява бързо обработване на постъпващите документи и 
срочно произнасяне по делата.  

От свършените през 2015 година общо 66 граждански дела по общия ред 
52, или 79 %, са приключили в срок до 3 месеца, като този показател дори е 
повишен в сравнение с предходните години, когато е бил 78%.  

При производствата по чл. 310 ГПК процентното съотношение е 100 %, 
като всички свършени дела общо 4 на брой са приключили в 3 – месечния срок. 
Постигнатият резултат утвърждава тенденцията от предходните две години 
делата от този вид да приключват в тримесечен срок без изключение. 

През 2015 година извън инструктивния тримесечен срок са свършени 
общо 20 граждански дела от всички видове, което съставлява 4% от общия брой 
на свършените.  
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         Районен съд Трявна. Общият брой граждански дела за разглеждане през 
2015 година е бил 359, от които са свършени 342. От тях свършени в срок до 3 
месеца са 325 дела или 95 %, от гражданските дела. 

За сравнение броят на свършените граждански дела  през 2014 година e 
309. От тях  свършени в срок до 3 месеца са 293 дела, или 95% от гражданските 
дела. През 2013 г. броят на свършените граждански дела е 353, от които 342 или 
97% са свършени в срок до 3 месеца.  

Средномесечно свършените граждански дела от един съдия на база 12 
месеца в Районен съд – гр. Трявна през 2015 година са били 14.25 дела. 

По видове дела броят на свършените през 2015 година граждански дела се 
разпределя, както следва: граждански дела по общия ред –  104, от които 88, или 
85%, са свършени в срок до 3 месеца; производства по чл.310 ГПК – 4, от които 4 
броя или 100% са свършени в срок до 3 месеца; частни граждански дела – 47 
броя, от които 47 броя или 100% са свършени в срок до 3 месеца;  дела по чл.410 
и чл.417 ГПК – 184 броя, от които 183 броя или 99% са свършени в срок до 3 
месеца; дела от и срещу търговци – 3 броя, от които 3 броя или 100% са 
свършени в срок до 3 месеца.  

При горните данни е видно, че всички производства по чл.310 ГПК, 
всички частни граждански дела и почти всички дела по чл.410 и чл.417 ГПК, 
както и делата от и срещу търговци, са разгледани в 3-месечен срок от 
образуването им. Единственото изключение от 100%  разглеждане на делата в 3-
месечен срок е при гражданските дела по общия ред, където в този срок са 
разгледани 85% от делата.  

 
 От изложените данни за три години, при всички районни съдилища в 

окръга е налице изключително висок процент на свършените граждански дела в 
срок до 3 месеца, като са запазени високите нива от предходните години, 
независимо отстъплението при свършените от съдиите в Районен съд – Габрово, 
които са работили в намален състав.  

 
Брой свършени гражданските дела в районните съдилища в Габровски съдебен 

окръг през 2015 година 
РС - Габрово РС - Дряново РС-Севлиево РС - Трявна Общо 

Година 
Всичко 

в.т.ч. 
до 3 
мес. 

Всичко 
в.т.ч. 
до 3 
мес. 

Всичко 
в.т.ч. 
до 3 
мес. 

Всичко 
в.т.ч. 
до 3 
мес. 

Всичко 
в.т.ч. 
до 3 
мес. 

2013 3084 2992 554 527 1712 1654 353 342 5703 5515 

2014 2770 2700 425 398 1343 1281 309 293 4847 4672 

2015 2949 2750 445 425 1377 1286 342 325 5113 4786 
 
 Броят на решените с акт по същество граждански дела в Районен съд - 

Габрово е общо 2 662.  
По видове граждански дела разпределението по този показател е, както 

следва: 
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- граждански дела по общия ред – 308, при 319 за 2014 година и 357 
за 2013 година;  

- производства по чл.310 ГПК – 49 дела през 2015 година, спрямо 48 
през 2014 година и 61 през 2013 година;  

- производство по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ – 2; 
- частни граждански дела – 241 за 2015 година, при 246 през 2014 

година и при 280 през 2013 година;  
- дела по чл.410 и 417 от ГПК – 1 955 през 2015 година, при 1 730 

през 2014 година и 1 926 през 2013 година;  
- дела от и срещу търговци – 41 през 2015 година, при 37 през 2014 

година и 40 през 2013 година и  
- други – 66 дела през 2015 година, при 120 през 2014 година и 125 

през 2013 година.  
 
През отчетната 2015 година в Районен съд – Севлиево със съдебен акт 

по същество са приключили 1 231 граждански дела от общо свършените 1 377. 
През 2014 година със съдебен акт по същество са приключили 1 168 

граждански дела от общо свършените 1 343 броя, а през 2013 година – 1 570 от 
общо свършените 1 712. 

Решените през 2015 година със съдебен акт по същество 1 231 граждански 
дела се разпределят по видове по следния начин: 148 дела по общия ред, 15 дела 
в производства по чл.310 ГПК, 1 административно дело по ЗСПЗЗ и ЗВСВЗГФ, 
297 ЧГД, 700 дела по чл.410 и чл.417 ГПК, 12 дела по искове от и срещу 
търговци и 58 „други” граждански дела. 

 
Районен съд Дряново. През отчетната 2015 година със съдебен акт по 

същество са приключили 389 граждански дела от общо свършените 445 дела. 
През 2014 година със съдебен акт по същество са приключили 372 дела от 

общо свършените 425, а през 2013 година - 531 от общо свършените 554 дела. 
 
Общият брой на решените граждански дела с акт по същество в Районен 

съд – Трявна е бил 303. Това е 84.40% от разглежданите през 2015 година 
граждански дела. 

По видове разпределението е, както следва: граждански дела по общия ред 
– 76; производства по чл.310 ГПК – 2; административни по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ – 
0 броя; частни граждански дела – 43; дела по чл.410 и чл.417 ГПК – 180; дела от 
и срещу търговци – 2 бр. 

За сравнение общият брой на решените с акт по същество граждански дела 
през 2014 година е бил 262, което е 79.64% от разглежданите през 2014 г.  
граждански дела, през 2013 г. е бил 292.  

 
Брой прекратени дела – анализ на причините 
 
В Районен съд – Габрово общо прекратените граждански дела са 287 

при 269 през 2014 година и 295 през 2013 година. 
При гражданските дела най-голям брой прекратени такива има  при тези 

от общия ред – 145. Прекратените частни граждански дела са 16, а прекратените 
производства по чл.310 ГПК – 22. Прекратените търговски и други – съответно 
10 и 26. Прекратените по чл.410 и чл.417 от ГПК са 67. Съпоставката с 
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предходната година сочи неголяма разлика, което не поставя въпроси за анализ и 
само затвърждава  обичайните равнища на прекратените дела. 

 Отново най-типичната причина за прекратяване е постигане на спогодби 
между страните или оттегляне на предявените искове. Макар и по-рядко се 
среща недопустимост на исковата претенция. Частните граждански дела се 
прекратяват поради изчерпване предмета на производството. 

 
В Районен съд – Севлиево през 2015 година са прекратени 

производствата по 146 граждански дела, в т.ч. 13 броя по спогодба по чл.234 
ГПК и 133 дела по други причини.  

 
Година Общо Спогодби по чл.234 

ГПК 
По други причини 

2012 160 16 144 

2013 142 18 124 

2014 175 18 157 

2015 146 13 133 

Основните причини за прекратяване са оттегляне на исковата молба, 
неотстраняване в срока на нередовности на исковата молба, изпращане на делото 
по подсъдност на друг компетентен съд, недопустимост на исковата претенция и 
др. 

Прекратените дела се разпределят, както следва: 
- Искове по СК - 11 дела (6 по спогодба и 5 по други причини); 
- Облигационни искове - 34 дела (2 по спогодба и 32 по други причини); 
- Вещни искове - 1 дело по други причини; 
- Делби - 13 дела (5 по спогодба и 8 по други причини); 
- Искове по КТ - 1 дело, прекратено по други причини; 
- Дела с шифър «Други» - 60 дела, прекратени по други причини; 
- Дела по чл.410 и 417 ГПК - 25 дела, прекратени по други причини; 
- Дела по ЗСПЗЗ – 1 дело, прекратено по други причини. 
 
В Районен съд Дряново през 2015 година са прекратени производствата 

по 56 граждански дела, в т.ч. 3 броя по спогодба по чл. 234 ГПК и 53 дела по 
други причини.  

 
Сравнение на броя прекратени дела за три години 

Година Общо Спогодби по чл.234 
ГПК 

По други причини 

2013 41 8 33 

2014 53 4 49 

2015 56 3 53 

Основните причини за прекратяване са оттегляне и отказ от предявените 
искове, неотстраняване в срока на нередовности на исковата молба, изпращане 
на делото по подсъдност на друг компетентен съд  и др. 

 
Районен съд  Трявна. Прекратените граждански дела през 2015 година 

са 39.  
По видове разпределението е, както следва: граждански дела по общия ред 
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– 28; производства по чл.310 ГПК – 2; административни по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ – 
0 броя; частни граждански дела – 4 броя; дела по чл.410 и чл.417 ГПК – 4; дела 
от и срещу търговци – 1. 

Прекратените граждански дела през 2014 година са били 47, през 2013 
година - 61. От сравнителните три години изминалата бележи най-нисък брой на 
прекратените граждански дела. Прекратените през 2015 година са били 10.86% 
от разглежданите дела, през 2013 година – 15.68%, а през 2014 година – 14.29%. 

Най-честата причина за прекратяване на граждански дела през 2015 
година е поради отвод на съдиите от този съд, заради което са прекратени 9 броя 
граждански дела, Следващи причини са отказ от предявения иск по реда на 
чл.233 от ГПК - 4 дела, неотстраняване нередовности на исковата молба – 4 дела, 
липса на правен интерес, изпращане на делото по подсъдност, присъединяване 
към друго дело. 

 
Висящи дела в края на отчетния период 
 
Районен съд Габрово. Останалите несвършени граждански дела в края на 

2015 година са били 249. По видове дела, останалите несвършени такива в края 
на отчетния период, се разпределят, както следва: 

- граждански дела по общия ред – 181 броя за 2015 година, при 188 
за 2014 година и 202 за 2013 година;   

- производства по чл.310 ГПК – 26 броя за 2015 година, при 14 за 
2014 година и 20 за 2013 година;  

- частни граждански дела – 6 дела за 2015, при 5 за 2014 година и 6 за 
2013 година;  

- дела по чл.410 и 417 от ГПК – 3 за 2015 г, при 3 за 2014 година и  11 
за 2013 година;  

- дела от и срещу търговци – 17 броя за 2015 година, при 29 за 2014 
година, при 31 броя през 2013 година. 

 
Останалите несвършени граждански дела в края на 2015 година в Районен 

съд – Севлиево са 59, които се разпределят, както следва: 42 граждански дела по 
общия ред, 8 дела в производства по чл.310 ГПК, 7 дела от и срещу търговци и 2 
броя „други” граждански дела. В края на годината няма висящи 
административни дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ, частни граждански дела и дела от 
заповедното производство. 

Останалите несвършени граждански дела през 2014 година. са били 111 
при 99 за 2013 година. 

Отчетеният резултат е положителен и потвърждава изводите за срочно 
правораздаване.  

 
Районен съд Дряново 
Табличен вид на останалите несвършени дела 

Съотношение Година Несвършени дела 
към 31.12. 

Общо дела за 
разглеждане 

в % 
2013 52 606 8,50% 
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2014 34 459 7,40% 

2015 27 472 5,70% 

Останалите несвършени 27 граждански дела се разпределят, както следва: 
6 граждански дела по СК, 3 броя облигационни искове, 1 вещен иск, 6 делби, 5 
иска по КТ и 6 други граждански дела. 

 Отчетеният резултат е по-нисък в сравнение с предходната година и 
очертава постоянна тенденция за намаляване броя на висящите дела в края на 
периода, която отчитаме през последните три години. Основна причина за 
висящите в края на периода дела са постъпилите през месеците ноември и 
декември 2015 година дела – общо 62, част от които съдиите не са приключили 
до края на календарната година.  

 
Останалите несвършени граждански дела в края на 2015 година  в 

Районен съд – Трявна са 17, разпределени по видове, както следва: граждански 
дела по общия ред – 15 и 2 дела с производства по чл.310 ГПК.  

Във всички съдилища на съдебния окръг броят на висящите в края на 
годината дела е малък процент спрямо делата за разглеждане и свършените през 
годината дела.  

 
Брой обжалвани и протестирани съдебни актове, резултати, 

изводи. 
 
Районен съд Габрово. Броят на обжалваните граждански дела през 2015 

година е 178. От всичко върнатите през годината дела, решенията по 33 броя са 
потвърдени, 5 са отменени и 7 изменени. 

През 2014 година те са били 189, като от върнатите през годината 
потвърдени са били 101, изменени - 29, а отменени - 48.  

 За съпоставка броят на обжалваните актове през 2013 година е бил 259, 
като от върнатите през годината потвърдени са били 176, изменени - 46, а 
отменени – 43. От гореизложеното може да се направи извод, че има тенденция 
за намаляване на броя на обжалванията. 

Основните причини за изменянето или отменянето на първоинстанционни 
актове по гражданските дела, посочени в доклада на този съд са: 

- пред въззивната инстанция се събират нови доказателства, които 
обуславят извод, различен от този, направен от първоинстанционния съд; 

- въз основа на установеното от първата инстанция 
второинстанционния съд е направил различен правен извод  

 
Районен съд Севлиево. От общо свършените през 2015 година 1 377 

граждански дела, предмет на въззивна или касационна проверка са били 70, или 
5.08 %, които по видове се разпределят, както следва: 

- от свършените 195 дела по общия ред са обжалвани 37 или 18.97 %; 
- от свършените 19 бързи производства са обжалвани 3 или 15.79 %; 
- от свършените 2 дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ е обжалвано 1 или 50 %; 
- от свършените 303 ЧГД е обжалвано 1 или 0.33 %; 
- от свършените 725 заповедни производства са обжалвани 15 или 2.07 %; 
- от свършените 22 дела от и срещу търговци са обжалвани 7 или 31.82 %; 
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- от свършени 111 „други” граждански дела са обжалвани 6 или 5.40 %.   
През 2014 година от свършените 1 343 граждански дела са обжалвани 147, 

или 10.95 %, а през 2013 година от свършените 1 712 граждански дела са били 
обжалвани 136, или 7.94 %. Изводът, който следва да се направи е, че е 
значително намаление в броя на обжалваните дела, както като абсолютна 
стойност, така и като процент от броя на свършените дела.  

 Резултати от обжалване Решения  Определения общо  
Потвърдени (инд.1) 35 22 57 
Изцяло отменени и постановен 
акт по същество (инд. 3а) 

4 12 16 

Изцяло обезсилено и върнато за 
ново разглеждане (инд. 3б) 

1 3 4 

Изцяло отменено по обективни 
причини – допуснати нови 
доказателства (инд. 4а) 

2 - 2 

Изцяло отменени по обективни 
причини – постигане на спогодба 
(инд. 4б) 

2 - 2 

Потвърдени в една част и 
отменени в друга част и 
постановен акт по същество (инд. 
5а) 

8 2 10 

Отменено в една част и отменено 
в друга част, поради представяне 
на нови доказателства (инд. 7а) 

1 - 1 

общо 53 39 92 
Положителна практика в този съд е съдиите да се запознават с всички 

дела, които се връщат от по-горни съдебни инстанции, съответно да вземат 
мерки за намаляване на отменените и изменени съдебни актове.  

През отчетната 2015 година в Районен съд Дряново от общо свършените 
445 граждански дела са обжалвани 48, или 10,7 %. От свършените 66 дела по 
общия ред са обжалвани 23 или 34,8 %. От свършените 4 дела в производства по 
чл.310 ГПК и 1 дело от и срещу търговци няма обжалвани дела. При частните 
граждански дела, от свършените 99 са обжалвани 2 или 2 %. От свършените 205 
дела по чл.410 и чл.417 ГПК са обжалвани 8 или 3,9 %.  От други граждански 
дела са обжалвани 15 от свършени  70 или 21%.  

За сравнение от общо свършените през 2014 година общо 425 граждански 
дела от всички видове са обжалвани 48, или 11,2 %. През 2013 година от 
свършените 554 граждански дела са обжалвани 41, или 7,4 % - тенденцията е 
към устойчивост на обжалванията.  

През отчетния период от горни инстанции са върнати 49 броя от 
обжалваните дела. От върнатите дела 29 съдебни акта (решения и определения) 
са потвърдени изцяло, а 15 акта е отменен и 5 акта са изменени. Изразено в 
проценти това означава, че 60 % от върнатите през годината обжалвани актове са 
били потвърдени. Постигнатият резултат се отчита като известно отстъпление от 
нивото, постигнато през 2014 и 2013 година, когато по 80 - 83 % от върнатите 
през годината дела актове са били потвърдени, но с добавка, че по две от делата 
решенията са обезсилени поради сключена пред по-горната инстанция спогодба.  

През 2015 година в Районен съд – Трявна броят на обжалваните 
граждански дела е 20, или 5.57% от делата за разглеждане. През 2014 година 
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този брой е бил 31, или 9.43% от делата за разглеждане, а през 2013 година –  18, 
което е 4.63% от разглежданите дела. 

От обжалваните и върнати през 2015 година граждански дела, потвърдени 
са 17 броя, 6 броя са отменени и 3 броя са изменени. 

Отменените съдебни актове са следните:  
С решение по гр.д. №142/2012 г. по описа на РС – гр. Трявна е отхвърлен 

предявен иск с правно основание чл.422 ГПК, предявен като продължение на 
заповедно производство по чл.417 ГПК, в което заповедта за незабавно 
изпълнение е издадена въз основа на запис на заповед. Така постановеното 
решение е потвърдено от въззивната инстанция, но със свое решение ВКС на РБ 
е отменил въззивното решение, като е уважил предявения иск. Това решение на 
ВКС на РБ е във връзка с постановеното междувременно Тълкувателно решение 
№4/2013 г. от 18.06.2014 г. по т.д. №4/2013 г. на ОСГК на ВКС. 

С решение по гр.д. №184/2012 г. по описа на РС – гр. Трявна предявен по 
делото иск с правно основание чл.45 ЗЗД е частично уважен, като ответникът е 
осъден да заплати на ищеца обезщетение за неимуществени вреди от ПТП в 
размер на 2000.00 лв. До пълния размер на сумата от 15 000 лв. искът е 
отхвърлен. При въззивното обжалване първоинстанционното решение е 
потвърдено, но при касационната проверка, предявената искова претенция е 
изцяло отхвърлена. 

С решение по гр.д. №175/2013 г. по описа на РС – гр. Трявна е допусната 
делба на самостоятелни обекти в жилищна сграда, етажна собственост, ведно с 
прилежащи помещения. Със съдебния акт на ОС – гр. Габрово искът за делба е 
отхвърлен по съображение за придобиване по давност от всеки от съделителите 
на съответни самостоятелни обекти. Решението на въззивната инстанция не е 
допуснато до касационно обжалване от ВКС на РБ. 

С решение по гр.д. №229/2013г. по описа на РС – гр. Трявна е обявен за 
окончателен предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот. 
След въззивното обжалване предявения иск по чл.19 ал.3 ЗЗД е отхвърлен, като 
това решение не е допуснато до касационна проверка. 

С решение по гр.д. №107/2015 г. по описа на РС – гр. Трявна е отхвърлено 
искане на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Габрово за настаняване на дете 
в професионално приемно семейство, по съображение, че детето, чието 
настаняване се иска, е на два месеца, а професионалното приемно семейство е 
подходящо за настаняване на деца на възраст от 1 до 5 години. При обжалването 
пред въззивната инстанция е представено доказателство, че на приемното 
семейство е разрешено да отглежда и деца от 0 месеца до 11 години. 

С определение по ч.гр.д. №252/2014 г. съдията-докладчик е оставил без 
уважение искане за присъждане на разноски в конкретно посочен размер, като 
при обажлаването му пред Окръжен съд – гр. Габрово искането е било уважено и 
разноските присъдени в полза на поискалата ги страна. 

При анализ на причините за отмяна и изменение на съдебните актове се 
посочва, че този резултат е следствие на различните правни изводи при 
инстанционното разглеждане на делата, или представяне на нови доказателства в 
хода на въззивното производство. 

  
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 
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свършените дела и на отделните съдии 
 
През 2015 година съдиите от Районен съд Габрово са работили в 

намален състав. Четирима от тях са разглеждали граждански дела и четирима – 
наказателни дела. 

Натовареността по щат на съдиите спрямо общия брой на делата за 
разглеждане през 2015 година е била 45,26, при 42,08 дела за 2014 и 43,70 
дела за 2013 година. Спрямо решените дела натовареността е била 41,59 при 
38,44 дела през 2014 година и при 39,56 дела през 2013 година.   

Действителната натовареност на съдиите спрямо общия брой на 
делата за разглеждане през 2015 година възлиза на 50,92 спрямо 42,48  броя 
дела за 2014 година и 48,16 броя дела през 2013 година. Спрямо решените 
дела натовареността е 46,79 при 38,80 дела през 2014 година и 43,59 броя 
през 2013 година. 

При съдиите от гражданското отделение средномесечната 
натовареност е била 53,30 - по дела за разглеждане и 49,15 – по свършени 
дела, а при съдиите от наказателното отделение – 35,21  дела за разглеждане 
и 32,15 свършени дела.  

По съдии натовареността се разпределя съобразно делата за 
разглеждане и свършените дела, както следва: 

Съдия Пламен Пантев Денев – Административен ръководител – 
председател  на Районен съд - Габрово е имал за разглеждане общо 431 дела. 
От тях са свършени общо 399 дела. Данните за тези, върнати след въззивна и 
касационна проверка, установяват, че от съдебните актове: 

� по наказателни дела НОХД, НЧХ и ЧНД 
          - решения – 2 броя потвърдени 
          - определения – 1 отменено 
� по наказателни дела от административен характер 
 - решения – 14 броя потвърдени и 5 броя отменени 
 - определения – 1 отменено 
Съдия Радосвета Добрева Станимирова – заместник на 

административния ръководител-председател. През 2015 година съдия 
Станимирова е имала общо за разглеждане 675 дела. Общо свършени са 628 
дела. От делата върнатите след въззивна и касационна проверка, съдебните 
актове са: 

          - решения – 6 броя потвърдени, 3 броя отменени, 2 изменени; 
           - определения – 11 броя потвърдени, 1 отменено. 
Съдия Диана Ангелова Петракиева – През 2015 година съдия 

Петракиева е  имала за разглеждане общо 393 дела (387 наказателни дела и 6 
граждански дела). Общо свършени са 337 дела. Данните за делата, върнати след 
въззивна и касационна проверка, разкриват, че от съдебните актове: 

� по наказателни дела НОХД, НЧХ и ЧНД 
          - решения – 1 потвърдено 
          - определения – 2 потвърдени и 1 отменено 
� по наказателни дела от административен характер 
        - решения – 6 броя потвърдени и 6 броя отменени 
Съдия Велемира Денчева Димитрова – През 2015 година съдия 

Димитрова е разглеждала граждански дела, като е имала общо за разглеждане 
803 дела, от които свършени са 756 дела. От делата, върнатите след въззивна и 
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касационна проверка, съдебните актове са:  
          - решения – 6 броя потвърдени, 1 изменено; 
          - определения – 5 броя потвърдени, 1 отменено, 1 дело           

недопуснато до касационно обжалване. 
Съдия Гергана Любчева Антонова -  През 2015 година съдия Антонова е 

имала за разглеждане общо 798 дела. Общо свършените дала са 720. От делата, 
върнатите след въззивна и касационна проверка, съдебните актове са:  

          - решения – 9 броя потвърдени, 2 отменени, 1 изменено; 
          - определения – 11 броя потвърдени, 2 отменени. 
Съдия Зорница Валентинова Петрова – През 2015 година съдия 

Петрова е имала за разглеждане общо 378 дела. Свършени са 351 броя дела. 
Данните за тези, върнати след въззивна и касационна проверка, установяват, че 
от съдебните актове:  

� по наказателни дела НОХД, НЧХ и ЧНД 
          - решения – 5 броя потвърдени; 
          - определения – 1 потвърдено; 
� по наказателни дела от административен характер 
 - решения – 14 броя потвърдени и 6 броя отменени.  
Съдия Христо Тотев Христов – През 2015 година съдия Христов е 

имал за разглеждане общо 915 броя дела. Свършени в края на периода са 
общо 838 дела. От делата, върнати след въззивна и касационна проверка, 
съдебните актове са: 

           - решения – 12 броя потвърдени, 5 отменени; 
           - определения – 10 броя потвърдени, 2 отменени; 
Съдия Васил Веселинов Ставрев - Съдия Ставрев за отчетната 2015 

година е имал за разглеждане 470 броя дела ( 469 наказателни дела и 1 
гражданско дело), като свършени в края на периода са 438 дела. Данните за 
делата, върнати след въззивна и касационна проверка, разкриват че от 
съдебните актове: 

� по наказателни дела НОХД, НЧХ и ЧНД 
                     - решения – 5 броя потвърдени; 
                     - определения – 3 броя са  потвърдени и 1 отменено; 
� по наказателни дела от административен характер 
            -  решения – 21 броя потвърдени, 3 броя отменени и 1 

изменено. 
 
Районен съд – Севлиево. През отчетната година натовареността по щат 

спрямо общия брой дела за разглеждане е 27.93 дела средно месечно на съдия. 
Спрямо решените дела натовареността по щат е 26.35 дела средно месечно. 
Действителната натовареност, при 69 отработени човекомесеца, е 29.14 на база 
дела за разглеждане, съответно 27.49 на база свършени дела.  

При съдиите, разглеждащи граждански дела, натовареността                                  
спрямо общия брой на гражданските дела за разглеждане е 39.89 месечно, а 
спрямо решените - 38.25 дела. Следва да се направи уточнението, че граждански 
дела са разгледани и решавани и от наказателните съдии. Доколкото в Районен 
съд – Севлиево гражданските дела се разпределят основно между трима съдии, 
посочените данни за натовареност са изчислени само на база тяхната работа.   

При съдиите, разглеждащи наказателни дела, натовареността спрямо 
общия брой на наказателните дела за разглеждане е 15.97, а спрямо решените 
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дела – 14.44 дела. 
Предвид отчетените резултати, натовареността на отделните съдии се е 

разпределяла, както следва: 
Съдия Павел Неделчев е имал за разглеждане общо                                                                                                                            

317 дела, от които 159 наказателни и 158 граждански. Свършил е 303 дела, от 
които 145 наказателни и 158 граждански или 95.58 % от делата за работа. 299 
дела или 98.68 % са приключили в срок до 3 месеца.   

Обжалвани са 32 съдебни акта по наказателни дела.  
На база върнатите през годината 27 обжалвани дела:  
потвърдени (инд. 1) - общо 22 акта:  
- 4 присъди и решения по НОХД и дела по чл.78а НК; 
- 4 определения по ЧНД; 
- 14 решения по АНД (наказателни постановления). 
отменени изцяло и постановено друго решение (индекс 2а) - 5 решения по 

АНД (наказателни постановления). 
Съдия Валерия Аврамова е имала за разглеждане общо 353 граждански 

дела. Свършила е 344 дела, или 97.45 % от делата за работа. 308 дела, или 89.53 
% са приключени в срок до 3 месеца.  

Обжалвани са 24 съдебни акта по граждански дела.  
На база върнатите през годината 28 дела:  
изцяло потвърдени (инд. 1) - общо 23 акта, от които 13 решения и 10 

определения; 
изцяло отменени и постановен акт по същество (инд. 3а) – 2 определения; 
отменени по обективни причини поради постигната пред въззивния съд 

спогодба (инд. 4б) – 2 решения; 
потвърдено в една част и отменено в друга част и постановен акт по 

същество (инд. 5а) – 1 решение. 
Съдия Светла Дойчева е имала за разглеждане общо 390 дела, от които 

389 граждански и 1 наказателно. Свършила е 367 дела, или 94.10 % от делата за 
работа. 320 дела или 87.19 % са приключили в срок до 3 месеца.  

Обжалвани са 32 съдебни акта по граждански дела и едно определение по 
наказателно дело.  

На база върнатите през годината 52 дела:  
изцяло потвърдени (инд. 1) - общо 25 акта, от които 18 решения и 6 

определения, както и 1 определение по ЧНД; 
изцяло отменени и постановен акт по същество (инд. 3а) – 4 решения и 8 

определения; 
изцяло обезсилени (инд. 3б) – 1 решение и 3 определения; 
отменени по обективни причини, поради допуснати нови доказателства 

пред въззивната инстанция (инд. 4а) – 2 решения; 
потвърдено в една част и отменено в друга част и постановен акт по 

същество (инд. 5а) – 7 решения и 1 определение; 
отменено в една част и отменено в друга част по обективни причини, 

поради представяне на нови доказателства пред въззивния съд (инд. 7а) – 1 
решение.  

Съдия Станислав Цветков е имал за разглеждане общо 356 дела, от 
които 196 наказателни и 160 граждански. Свършил е 336 дела, от които 176 
наказателни и 160 граждански, или 94.38 % от делата за работа. 322 дела, или 
95.83 % са приключили в срок до 3 месеца.   
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Обжалвани са 35 съдебни акта, от които 34 по наказателни дела и 1 по 
гражданско.  

На база върнатите през годината 33 обжалвани дела:  
потвърдени (инд.1) - общо 28 акта:  
- 8 присъди и решения по НОХД и дела по чл.78а НК; 
- 1 определение по ЧНД; 
- 18 решения по АНД (наказателни постановления); 
- 1 определение по ЧГД. 
оставено без уважение искане за възобновяване (инд. 6г) – една присъда. 
отменени изцяло и постановено друго решение (индекс 2а) - 2 решения по 

АНД (наказателни постановления). 
отменено и постановено друго определение (индекс 2в) - 2 определения по 

ЧНД. 
Съдия Гергана Божилова е имала за разглеждане общо 377 дела, от 

които 216 наказателни и 161 граждански. Свършила е 356 дела, от които 195 
наказателни и 161 граждански, или 94.43 % от делата за работа. 348 дела, или 
97.75 % са приключили в срок до 3 месеца.   

Обжалвани са 32 съдебни акта, от които 28 по наказателни дела и 4 по 
граждански. 

На база върнатите през годината 34 обжалвани дела:  
потвърдени (инд. 1) - общо 27 акта:  
- 3 присъди по НОХД; 
- 3 определения по ЧНД; 
- 17 решения по АНД (наказателни постановления); 
-1 решение по гражданско дело; 
- 3 определения по ЧГД. 
отменени изцяло и постановено друго решение (индекс 2а) - 4 решения по 

АНД (наказателни постановления). 
отменено изцяло и върнато за ново разглеждане (индекс 2б) - 1 решение 

по АНД (наказателни постановления). 
отменено в една част и потвърдено в друга част (индекс 3а) - 2 решения по 

АНД (наказателни постановления). 
Съдия Христо Христов, за периода след 01.04.2015 г., е имал за 

разглеждане общо 215 граждански и 3 наказателни дела. Свършил е 191 дела, от 
които 188 граждански и 3 наказателни, или 87.61 % от делата за работа. От 
свършените дела 186, или 97.38 % са в срок до 3 месеца. 

Обжалвани са 8 съдебни акта по граждански дела.  
На база върнатите през годината 4 дела:  
изцяло потвърдени (инд. 1) - общо 4 акта, от които 2 решения и 2 

определения. 
 
Районен съд Дряново.  
 
В табличен вид е представена натовареността на съдиите  според 

разгледани и решени дела, по щат и в действителност според отработените 
човекомесеци за последните три години. 

Година Разгледани 
дела 

Натовареност 
по щат 

Действителна 
натовареност 
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 2013 г.  804 бр. 33,50 бр. 33,50 бр. 

 2014 г. 642 бр. 26,75 бр.  26,75 бр. 

2015 г. 637 бр. 26,54 бр.  26,54 бр. 

 
Година Решени 

дела 
Натовареност по щат Действителна 

натовареност 
2013 г. 742 бр. 30,92 бр. 30,92 бр. 

2014 г. 596 бр. 24,83 бр.  24,83 бр. 

2015 г. 598 бр. 24,92 бр.  24,92 бр. 

 

От данните за натовареността се установява, че действителната 
натовареност през последните две години запазва нивата си съобразно 
приблизително еднаквото постъпление от дела в съда за периода. През отчетния 
период постъпленията на граждански и наказателни дела по съдии и 
средномесечното постъпление на един съдия на база отработените от него 
месеци, е както следва: 

 

№    Съдия Граждански Наказателни Общо Средномесечно 

1. 
Емилия Дишева 243 бр. 89 бр. 332 бр. 27,67 бр.  

2. 
Мариета Спасова 229 бр. 76 бр. 305 бр.              25,42 бр.  

 
Натовареността по щат и действителната натовареност на съдиите в 

Районен съд – Дряново, изчислена спрямо общия брой свършени дела на база 12 
месеца е, както следва: 

 
От приложените таблици се установява, че разпределението на дела между 

съдиите през годината е било сравнително равномерно. В доклада правилно се 
отбелязва, че натовареността е изчислена на база 12 месеца, като по принцип 
всички съдии през годината са ползвали отпуск и действително са отработени 
по-малко от 11 месеца, което води до действително по-голяма натовареност.  

Съдиите в Районен съд – Дряново са разгледали и решили през отчетния 
период, свършили в 3 месечен срок граждански и наказателни дела, и имат 
резултати от обжалваните дела, както следва: 
 

№ Съдия Граждански Наказателни Общо Средномесечно 

1. 
Емилия 
Дишева 235 бр. 87 бр. 322бр. 26,83 бр.  

2. 
Мариета 
Спасова  210 бр. 66 бр. 276 бр. 23 бр.  
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№ 

                
Съдия Дела за разглеждане Свършени дела Свършени дела в 3- 

месечен срок 
Резултат от 

обжалвани дела 

  

Гр.д. Н.д общо Гр.д. Н.д. Общо Гр.д. Н.д. общо Потв. 
Изм

. 
Отм. 

1. 
Емилия 
Дишева 

243 89 332 235 87 322 226 78 
304 

(94%) 
33 2 6 

2. 
Мариета 
Спасова 

229 76 305 210 66 276 199 56 
255 

(92%) 
25 4 9 

 
Съдия Емилия Дишева е разгледала общо 332 дела от всички видове, от 

които НОХД 24, АНД по чл. 78а от НК – 5, ЧНД 35 и АНД 25, гр. дела 35, гр. 
дела по чл. 310 ГПК – 1, ч. гр. дела 62, дела по чл. 410 и чл. 417 от ГПК – 103, 
дела от и срещу търговци – 1 и други - 33. Свършила е 322 дела (975%), от които 
304 в тримесечен срок. През годината са върнати 41 обжалвани дела, като 33 (80 
%) от обжалваните актове са били потвърдени. 

Съдия Мариета Спасова е разгледала общо 305 дела, от които НОХД - 23, 
НЧХД – 1, АНД по чл. 78а от НК – 5, ЧНД - 24 и АНХД - 23, гр. дела - 31, гр. 
дела по чл. 310 ГПК –3, ч. гр. дела - 37, дела по чл. 410 и чл. 417 от ГПК – 102 и 
други - 37. Свършила е 255 дела (92 %), от които 255 в тримесечен срок. През 
годината са върнати 38 обжалвани дела, от които 25 (66 %) потвърдени.  

 
Съдиите в Районен съд – гр. Трявна разглеждат, както граждански, така 

и наказателни дела. Председателят на съда разглежда 70% от всички граждански 
дела, както и 20% от наказателните дела. Районният съдия е с натовареност 30% 
от гражданските дела, както и с 80% от наказателните дела. 

Средната натовареност на съдиите спрямо общия брой на делата за 
разглеждане през 2015 година е 25.50 дела месечно. Спрямо решените дела 
натовареността е 24.25 дела месечно. 

Средната натовареност спрямо общия брой на гражданските дела на един 
съдия е 14.96 дела месечно. Спрямо свършилите дела натовареността е 14.25 
дела месечно.  

Средната натовареност спрямо общия брой на наказателните дела на един 
съдия е 10.54 дела месечно. Спрямо свършилите дела натовареността е 10.00 
дела месечно. 

Действителната натовареност спрямо общия брой на делата за 
разглеждане е 25.50 дела месечно. Спрямо свършените дела натовареността е 
24.25 дела месечно. 

Отчетената при съдиите индивидуална натовареност е следната: 
Съдия Вяра Ангелова Петракиева – административен ръководител – 

председател е имала за разглеждане общо 334 дела, от които 221 граждански и 
113 наказателни. Постановила е 282 съдебни акта по същество. Общо свършени 
са 319 дела. От обжалваните и върнати през отчетния период дела 23 са 
потвърдени, 4 са отменени и 3 са изменени. 

Съдия Мария Стоянова Динева е имала за разглеждане общо 278 дела, 
от които 138 граждански и 140 наказателни. Постановила е 218 акта по 
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същество. Общо свършени са 263 дела. От обжалваните и върнати през отчетния 
период дела 22 са потвърдени, 4 са отменени и 1 са изменени.  

  
В заключение следва да се направи извода, че и през 2015 година най - 

натоварени са били съдиите от Районен съд – Габрово.  
Съобразно постъплението при натовареността по щат общата тенденция за 

районните съдилища в съдебния окръг, с изключение на Районен съд – Габрово, 
е към запазване на нивата спрямо предходните две години. 

 
Натовареност на съдиите в районните съдилища в Габровски съдебен окръг – 

дела за разглеждане 

  
РС - 

Габрово 
РС - 

Дряново 
РС -

Севлиево 
РС - 

Трявна 
Натовареност 

по щат 45,26 26,54 27,93 25,50 

Действителна 
натовареност 50,92       26,54 29,14 25,50 

 
Натовареност на съдиите в районните съдилища в Габровски съдебен окръг – 

свършени дела 

  РС - Габрово 
РС - 

Дряново 
РС -

Севлиево 
РС - 

Трявна 
Натовареност 

по щат 41,59 24.92 26,35 24.25 

Действителна 
натовареност 46,79 24.92 27,49 24.25 

 
 

ДЕЙНОСТ НА „БЮРО СЪДИМОСТ” 
 
През 2015 година в Бюро “Съдимост” при Районен съд Габрово са 

издадени 5 555 свидетелства за съдимост и са направени общо 3577 
справки, като в сравнение: през 2014 година са издадени 5 250 
свидетелства за съдимост и направени 3483 справки, през 2013 година 
този брой е бил 5256 свидетелства за съдимост и 1283 справки. По 
запитване от други съдилища, по електронен път са изпратени още 2 344 
справки – или общо 3 627. 

Видно е, че разликите са незначителни, с почти идентични данни за 
постъплението. Техническата обезпеченост и подобрената организация 
на работа са запазили доброто обслужване на гражданите при издаване на 
свидетелствата за съдимост. Същите се издават в деня на подаване на 
заявлението за лицата, родени в Габрово и на следващия – за лицата, 
родени в други населени места. Бюлетините на лицата, които са 
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осъждани, се докладват на дежурния съдия, който разпорежда вписване 
на осъжданията, ако не са налице условия за издаване на чисто 
свидетелство. Използва се “Система за издаване на свидетелства за съдимост”, 
разработена в изпълнение на Лот 4 от Договор по програма ФАР - за водене на 
електронен регистър на осъдените лица и за издаване на свидетелства за 
съдимост. С нея се улеснява не само работата на административния персонал, но 
се повишат качеството и бързината при обслужване на гражданите и се свеждат 
до минимум евентуалните пропуски и грешки при извършване на справки и 
издаване на свидетелствата за съдимост. Въпреки липсата на изградена директна 
междуградска свързаност до София, системата има изградена връзка на база “vpn 
- канал” с централната база данни в МП и оттам и с всички служби “Бюро 
Съдимост” в другите районни съдилища, разполагащи с Интернет връзка. Като 
цяло до момента системата работи стабилно, надеждно и безотказно.  

 
През отчетната 2015 година от Бюро съдимост при Районен съд – 

Севлиево са издадени 3 179 свидетелства за съдимост и 440 справки за съдимост 
на хартиен носител, или общо 3 619 документа. В отговор на запитвания по 
електронен път от други съдилища са изготвени 2 084 справки и свидетелства за 
съдимост. В картотеката са заведени нови 161 бюлетини за съдимост. 
Издадените свидетелства и справки за съдимост през 2014 година са били общо 3 
278,  през 2013 година са били общо 3 768, а през 2012 г. са били общо 3 605. 

В Районен съд – Севлиево няма утвърден щат за служител в Бюрото за 
съдимост, като цялата дейност се извършва от двамата наказателни съдебни 
деловодители.  

За издаване на свидетелствата и справките за съдимост се използва 
системата, разработена от „Индекс – България”. Наличието на електронна поща 
дава възможност да се правят справки и издават свидетелства и на лица, които не 
са родени на територията на съдебния район.  

Някои затруднения във връзка с работата на службата се пораждат от 
неспазване на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от Наредбата за функциите и 
организацията на дейността на бюрата за съдимост, съгласно която в 3-дневен 
срок от освобождаването на лицето, местата за лишаване от свобода изпращат 
данни за изтърпяното наказание, което се отбелязва в бюлетина за съдимост. 
Много рядко постъпва такава информация. Това от своя страна създава 
затруднения, вкл. и за съдиите, тъй като се усложнява преценката за наличието 
на предпоставките за евентуална реабилитация на лицата. 

  
В  Районен съд Дряново също деловодителите съвместяват функциите на 

служител “Бюро съдимост”. През 2015 година от Бюро съдимост при съда са 
издадени 775 свидетелства за съдимост и 243  справки за съдимост. За сравнение 
през 2014 година са издадени 647 свидетелства за съдимост и 268 справки за 
съдимост, а през през 2013 година са били издадени 647 свидетелства за 
съдимост и 319 справки за съдимост. Изложените данни сочат, че през 2015 
година се е увеличил броят на исканите, съответно издадени свидетелства за 
съдимост в сравнение с 2014 година, докато издадените справки за съдимост са 
намалели с 25 броя. 

За издаване на свидетелствата и справките за съдимост се използва 
системата, разработена от „Индекс – България”. Наличието на електронна поща 
дава възможност да се правят справки и издават свидетелства и на лица, които не 
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са родени на територията на съдебния район. През годината служителите са 
отговорили на 984 запитвания по електронната поща от други съдилища 

 
В “Бюро съдимост” при Районен съд – гр. Трявна е внедрена и 

функционира комуникационна програма модул АИС “Бюра съдимост”, 
позволяваща бърз обмен на информация между бюрата за съдимост на 
районните съдилища и Централното бюро за съдимост при Министерството на 
правосъдието.  

„Бюро съдимост“ се обслужва от единствения деловодител на съда, който 
е натоварен и с работата по всички видове разглеждани дела в Районен съд – гр. 
Трявна. Това обаче не оказва влияние върху своевременността по издаване на 
свидетелствата и справките за съдимост, както и върху качеството на обслужване 
на гражданите и институциите, търсещи такива услуги. Създадената организация 
на работа позволява едновременното и много добро извършване на двете 
дейности.  

И през изминалата година се е прилагала установената от предходни 
години практика на деловодителя, обслужващ „Бюро съдимост“, свидетелствата 
за съдимост на лицата, родени в гр. Трявна, да се издават веднага, т.е. в момента 
на поискването им, което е голямо улеснение за гражданите, които не се налага 
да идват повторно до сградата на съда. 

През 2015 година са издадени общо 979 свидетелства за съдимост и 157 
справки за съдимост, или общо 1136 документа. За сравнение през 2014 година 
са издадени 780 свидетелства за съдимост и 176 справки за съдимост, или общо 
956 документа, а през 2013 година - общо 823 свидетелства и 216 справки за 
съдимост, или общо 1039 документа.  

 
 СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ 
 
През 2015 година Съдебно - изпълнителната служба при Районен 

съд Габрово е работила по принудителното събиране на вземания на 
физически и юридически лица, както и по изпълнение решенията, определенията 
и разпорежданията на съдилищата, постановленията на прокуратурата, както и 
други действия определени със закон в правомощията на Държавен съдебен 
изпълнител. 

През отчетния период за 2015 година са постъпили 348 броя молби за 
образуване на изпълнителни дела или с 19 броя повече в сравнение с предходния 
отчетен период през 2014 година, които са били 329 броя молби за образуване на 
изпълнителни дела. Всички постъпили молби са разпоредени за образуване на 
изпълнителни дела, към които са представени изискуемите приложения от 
изпълнителни листи, обезпечителни заповеди, решения на чуждестранни 
съдилища, подлежащи на принудително изпълнение на територията на 
Република България и др.  

Подлежащата на събиране сума по новообразуваните изпълнителни дела 
възлиза на сумата в размер на 505 985 лева. През отчетния период 2015 година са 
приключили с постановление за прекратяване поради изплащане 199 
изпълнителни дела. Прекратени по други причини 45 изпълнителни дела и 
изпратени по подсъдност 6 или общо 250 прекратени дела, от които 26 - за 
издръжка. 
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  Общо събраната сума по прекратените с влязло в сила постановление за 
прекратяване на ДСИ изпълнителни дела през отчетния период е в размер на 
567 087 лева, а през 2014 година е била в размер на 525 412 лева. В тази сума не 
е включена сумата по перемираните дела, и тези изпратени по подсъдност на 
съответния надлежен съдебен изпълнител, която е в размер на 30 993 лева.  

Движението по изпълнителните дела е извършвано съобразно 
изпълнителните способи по ГПК и по посочен от взискателя способ на 
изпълнение. При всяко извършено от длъжника плащане, както и за реализиране 
на принудително изпълнение съдебните изпълнители са събирали дължимата 
държавна такса. При всяко постъпление на парични средства по изпълнителните 
дела е събирана ДТ съответстваща на постъпилата сума. Изрично в Тарифа №1 
т.53 ал. 3 е записано, че: ”При частично събиране на парично вземане таксата се 
определя върху целия дълг, но се събира част, съответстваща на събраната 
сума.”, като плащането направо на кредитора не освобождава длъжника от 
задължението да заплати дължимите държавни такси.  

Съгласно влязлото в сила изменение на Тарифа №1 по отношение на 
дължимите държавни такси, в СИС при ГРС за отчетния период е събрана 
държавна такса в размер на 51 906 лева, в сравнение с 2014 година сумата е била 
55 310 лева или  с 3 404 лева по малко е събраната държавна такса. 

В СИС при ГРС се прави периодична проверка на подлежащите на 
прекратяване изпълнителни дела по силата на закона визирани в чл. 433 ал.1 т. 8 
от ГПК, което е предпоставка за намаляване висящността на изпълнителните 
дела, по които няма движение или взискателят се е дезинтересирал от такова 
движение поради постигане на извънсъдебно споразумение или по причина 
мотивирала лично взискателя от въздържане на принудителни изпълнителни 
действия по образуваните изпълнителни дела. 

Висящността на броя изпълнителни дела в СИС при ГРС в началото на 
отчетния период за 2015 година е била 5 376, а в края на отчетния период 5 474 
дела.  

Висящите дела със социален характер, каквито са вземанията по 
присъдена издръжка са 1 045. Следва да се има предвид, че реализиране на 
вземането по този вид дела е дългосрочно. 

През отчетния период се наблюдава намаляване движението на 
изпълнителни дела, образувани при Държавен съдебен изпълнител, към Частен 
съдебен изпълнител. 

През периода се запазва събирането на публични задължения в полза на 
Национална агенция за приходите, от длъжници по изпълнителните дела, 
съобразно привилегирования характер на публичното вземане, установени по 
издадено на осн. чл.191 ал.3 от ДОПК удостоверение, изискано от ДСИ при 
всяко новообразувано изпълнително дело и при всяко разпределение на 
постъпили суми, като вземанията на осн. чл. 458 от ГПК се присъединяват към 
изпълнителното дело. 

Често се използва съдействието на органите на Полицията при 
осъществяване на изпълнителни действия правно регламентирано в чл.275 от 
ЗСВ във вр. с чл.431 от ГПК. 

В хода на движение на изпълнителните дела са насрочени 16  публични 
продажби на движими вещи и 5 броя продани на недвижим  имот. 

Срещу изпълнителни действия в СИС при ГРС са постъпили 2 жалби 
оставени без уважение. 
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За всяко предприето изпълнително действие на осн. чл. 434 от ГПК 
същото е обективирано в протоколи. През отчетния период са насрочени 661 
броя принудителни действия по опис, оценка, определяне на пазач и други, 
които действия разпределени на броя съдебни изпълнители се равнява на 27.54 
принудителни изпълнителни действия месечно.  

Следва да се отбележи, че на 23.10.2013 година, с акт за регистрация по 
ЗДДС 070421300019499, държавните съдебни изпълнители са регистрирани по 
ЗДДС, съгласно чл.3 ал.5 т.1 б.о от ЗДДС и върху размера на таксите събирани 
от държавните съдебни изпълнители се дължи ДДС. 

 
През отчетната година в Съдебно – изпълнителната служба при Районен 

съд – Севлиево са образувани нови 112 изпълнителни дела, от които: 
- 10 дела в полза на държавни учреждения;  
- 47 дела в полза на юридически лица и банки – 30 в полза на банки, 1 в 

полза на търговци и 16 в полза на други юридически лица;  
- 50 дела в полза на физически лица, от които 19 имат за предмет събиране 

на дължими суми за неплатени издръжки, 11 са с предмет трудов спор и 20 
частни вземания; 

- 5 дела за налагане на обезпечителни мерки. 
Броят на новообразуваните дела е по-малък в сравнение с 2014 година, 

като една от причините е преместване на съдебния изпълнител в друг съдебен 
район, поради което от м. март до м. май 2015 година не е имало начначен ДСИ. 

Към 31.12.2014 година висящите изпълнителни дела са били 1 146 за 
вземания в размер на 14 636 775.00 лв. Заедно с новообразуваните през 2015 
година 112 изпълнителни дела за вземания в размер на 1 276 754.00 лв., през 
отчетната година е имало за работа общо 1 258 изпълнителни дела за вземания 
в размер на 15 913 529.00 лв. От тях свършени чрез реализиране на вземането са 
59 изпълнителни дела, а 23 са перемирани и прекратени. Общо събраната сума 
по всички изпълнителни дела е в размер на 1 113 874.00 лв., при събрани 656 
411.00 лв. през 2014 година. От общо дължимата сума отпадат и 486 431.00 лв. 
по перемираните и прекратени дела. Останалата несъбрана сума в края на 
2015 година е в размер на 14 526 136.00 лв, която е с около 110 639.00 лв. по-
малка от края на 2014 година. 

В края на периода висящите дела са 1 127, при 1 146 за 2014 година. От 
останалите за работа изпълнителни дела повечето имат за предмет събиране на 
вземания за издръжки – 191; частни вземания – 162; вземания на търговци и 
банки – 534, от които само в полза на банките са 425. В значителна част от 
случаите постъпват периодични плащания в резултат на наложени запори, но 
сумите са относително малки по размер спрямо дължимото и това предопределя 
продължителния период на изплащане на задължението. По около 50 % от 
делата за издръжка са съставени констативни протоколи по Наредбата за 
определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка, поради 
липса на доходи и имущество у длъжника или поради това, че се намира в 
чужбина с неизвестен адрес. По-трудно се реализират вземанията между 
търговци, като се констатира липса на налични разплащателни средства. Най-
често търговците имат да вземат от други свои партньори и междувременно те 
самите изпадат в неплатежоспособност, което забавя събираемостта и увеличава 
задълженията. 

За работа в СИС са образувани преобладаващо изпълнителни дела за 
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събиране на:  
1. вземания по неплатени фактури и неизпълнени договорни задължения 

между търговци; 
2. частни вземания на физически лица по запис на заповед или от 

непозволени увреждания; 
3. дела за издръжка, които са освободени от държавни такси и при които 

масата от длъжници нямат доходи и не притежават имущество или ако такова се 
установи, то не може да се реализира; 

4. предоставени кредити от банки и други кредитни институции, повечето 
от които не са обезпечени, като част от длъжниците – физически лица, от години 
са напуснали страната, нямат имущество и са с неизвестен адрес в чужбина, а 
откритите на посочените адреси длъжници понякога са безработни и без 
имущество, годно за принудително изпълнение, или работят срещу трудово 
възнаграждение, надхвърлящо незначително определения размер за минимална 
работна заплата, като се случва да имат по два и повече наложени запори за 
вземания в полза на различни банки. 

По-голяма част от образуваните през отчетния период дела са за вземания 
на стойност до 5 000.00 лв. – 121; 12 са за вземания от 5 до 10 хиляди; 16 - от 10 
до 20 хиляди; 7 - от 20 до 50 хиляди и 6  са за вземания над 50 хиляди лв. 

От насрочените, 22 публични продажби не са приключвали с обявяване на 
купувач. 

Не е намалял броят на длъжниците, които имат желание да съдействат за 
удовлетворяване на взискателите, както и на тези, които след насочване на 
принудителното изпълниение към техни вещи, търсят варианти за погасяване на 
задълженията – изцяло или по изготвени погасителни планове, одобрени от 
взискателите. Остава значителен броят на трайно отсъстващите от страната 
длъжници, които и не притежават имущество, което прави изключително трудно 
събирането на такива вземания и те се проточват с години, както е немалък и 
броят на физическите лица, при които след наложен запор върху трудовото 
възнаграждение, биват освобождавани от работа.  

 
По щатно разписание през 2015 година в служба ДСИ при Районен съд 

Дряново е имало една щатна бройка за Държавен съдебен изпълнител, като през 
цялата година на длъжността е работила ДСИ Надежда Кръстева.   

През 2015 година в Съдебно - изпълнителната служба при Районен съд 
гр. Дряново са образувани 56 броя нови изпълнителни дела. През годината са 
прекратени 49 изпълнителни дела, от които чрез реализиране на вземането – 
28, прекратени на основание чл. 433, т.8 от ГПК (поради неактивност от 
страна на взискателя в продължение на две календарни години) и по други 
причини – 21 и изпратени за доизпълнение на други съдебни райони – няма.  

Най-голям е делът на изпълнителни дела в полза на юридически лица и 
търговци – 38, в това число в полза на търговци – 32, в полза на други 
юридически лица – 6. На следващо място са делата в полза на граждани, от 
които 11 са вземания по облигационни отношения, за  издръжки – 4 и по КТ 
- 3. Производства по изпълнение на обезпечителни мерки през 2015 година 
не е имало. 

Към 31.12.2015 година висящите изпълнителни дела са били 406, а 
през 2014 година – 393, при 356 - за 2013 год.  
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През отчетния период са събрани общо 43 514 лева, като най-голям е 
делът на събраните суми в полза на юридически лица търговци - 19 672 лева. 
Следват сумите в полза на банки – 7 697 лева, по трудови спорове 5 555 лева 
и за издръжка 3 638 лева. Събраните държавни такси през 2015 година, 
съгласно Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по 
ГПК са в размер на  3 897 лева. 

През годината са насрочени 216 бр. принудителни изпълнителни 
действия, от които само 4 са изпълнени. Останалите са отложени поради 
нередовно призоваване, поради неявяване на страните, пренасрочени по 
искане на страните или спрени на основание чл. 454 от ГПК (плащане на 
30% от задължението), липса на наддавачи или поради внасяне на суми от 
страна на длъжника. 

През 2015 година Съдебно-изпълнителна служба е издала 6 броя 
удостоверения за липса на образувани изпълнителни производства. 

В съдебно-изпълнителната служба все още има голям брой дела на 
производство, което се дължи на останали несвършени дела от предходни 
отчетни периоди, като значителна част от тях са изпълнителните дела за 
изплащане на издръжка на дете и същите приключват едва с навършване на 
пълнолетие на детето.  

През годината е имало три жалби против наложени от съдебния 
изпълнител глоби, които са оставени без уважение от Районен съд гр. Дряново. 
Това е отличен показател за законосъобразната дейност на държавното 
изпълнение при Районен съд гр. Дряново. 

 
Отчетната 2015 година Съдебно – изпълнителната служби при Районен 

съд Трявна е започнала с 532 броя несвършени дела, като от тях:  
 37 дела в полза на Държавата;  
 134 дела в полза на юридически лица и търговци;  
 353 дела в полза на граждани;  
 8  дела за изпълнение на обезпечителни мерки. 
Новообразуваните дела през 2015 година са 17 /спрямо 17 за 2014 година и 

42  – за 2013 година/, както следва: 
 2 броя  дело в полза на Държавата; 
 4 броя дела в полза на юридически лица и търговци; 
 10 броя дела в полза на граждани; 
         1 брой дело за изпълнение на обезпечителни мерки 
Делата в Съдебно-изпълнителната служба през 2015 година са били 549  

/спрямо 566 броя дела за 2014 година и 573 броя дела за 2013 година/.   
Прекратените изпълнителни дела за 2015 година са 40 броя /спрямо 32 

броя дела за 2014 година и 37 броя дела през 2013 година/, от които: 
 9 броя дела – поради реализиране на вземането; 
 31 броя дела – по други причини. 
През 2015 година на друг съдебен изпълнител са изпратени общо 3 броя 

изпълнителни дела /спрямо 2 дело за 2014 година и 1 брой дело за 2013 година/. 
Останалите несвършени дела в края на отчетния период са 506, като от 

тях: 
 38 броя дела в полза на Държавата; 
 132 броя дела в полза на юридически лица и търговци; 
 328 броя дела в полза на граждани; 
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 8  броя дела за изпълнение на обезпечителни мерки. 
Дължимите суми по изпълнителни дела, образувани до началото на 

отчетния период са 3 467 149 лв., а по такива, образувани през отчетния период 
са 27 718 лв. или общо дължими са 3 494 867 лв. 

Събраните суми през отчетния период са 93 684 лв. /деведесет и три 
хиляди шестотин осемдесет и  четири лева/. За сравнение събраните през 2014 
година суми по изпълнителни дела са били 105 490 лв. / сто и пет хиляди 
четиристотин и деведесет лева/. 

Срещу действията на държавния съдебен изпълнител през 2015 година 
няма подадени жалби. 

Изготвените в съдебно-изпълнителната служба призовки и книжа са 1 057, 
като от тях 977 са били връчени. 

При това положение е видно, че през отчетната година се запазва 
постъплението от предходната 2014 г. Касае се обаче за драстично намаление в 
броя на новообразуваните изпълнителни дела спрямо 2013 г. През изминалата са 
били образувани 17 броя изпълнителни дела, спрямо 17 броя през 2014 г. и 
спрямо 42 през 2013 г. Като основна причина за това може да се посочи по-
голямата атрактивност на частните съдебни изпълнители, тъй като същите 
разполагат с повече законови правомощия, отколкото колегите им в държавното 
съдебно изпълнение и това ги прави предпочитани.  

Въпреки пониженото постъпление на изпълнителни дела, се е запазила 
положителната тенденция от предходните години за висока събираемост на 
вземанията, като и през 2015 година събраните суми са значителни – 93 684 
лева. 

 

СЪДИИ ПО ВПИСВАНИЯТА 
 

Районен съд Габрово 
През 2015 година поради продължително отсъствие поради отпуск 

по болест на ДСИ Наталия Христова се е налагало съдии или ДСИ да 
изпълняват функциите на съдия по вписванията, наред с Кремена Косева. 
Дейността им може да бъде обобщена със следните резултати: 

Общо вписвания – 4 454. В това число: продажби – 1 480, дарения – 273, 
замени – 20, наеми – 17, аренди – 159, законни ипотеки – 62, договорни ипотеки 
–  319, възбрани – 358, искови молби – 20, обявени завещания – 21, делби – 41, 
КНА –  228, АДС –  85, АОС – 386, други вписвания - 361. 

Общо заличавания – 317, удостоверения – 1 824, преписи – 2 068, устни 
справки – 156, откази по чл.32а от Правилника за вписванията – 12 броя, от 
които 10, регистрирани като обжалвани. 

 
Събирани суми от държавни такси: 

ВИД ТАКСА  БРОЙ ОБЩА СУМА 

Стойност на таксите, събрани от 
вписвания 4 449   7509349лева 
Приходи от удостоверения 1 824       27885 лева 
Приходи от издадени преписи 2 068    3255,17 лева 
Приходи от устни справки 156            278 лева 
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ОБЩО: 8 497 7 540 767,17 лева 
Въпреки затрудненията, работата на съдиите по вписвания е запазила 

нормалния ритъм. Проблемите от организационен характер са във връзка със 
запазилото се статукво, отчитано и предходни години, при което съдиите по 
вписванията са на щат към Районен съд, а служителите – към Агенция по 
вписванията. 

През второто полугодие на 2015 година е извършена планова проверка, от 
инспектор в МП, в дейността на съдиите по вписванията, но в доклада на съда не 
се сочат резултати от същата. 

 
В доклада на Районен съд – Севлиево е посочено, че ръководството на 

съда няма отношение към пряката организация на работа на службата по 
вписванията, тъй като е извън структурата на съда, като съгласно утвърдения 
щат в Районен съд – Севлиево има един съдия по вписванията.   

Справката за дейността на Съдията по вписванията през 2015 година 
показва, че са извършени, както следва: 

1. Вписвания – общо 5 040 броя, от които: продажби – 1 308 броя; 
дарения – 190 броя; замени – 30 броя; наеми – 160 броя;  аренди – 508 броя; 
законни ипотеки – 37 броя; договорни ипотеки – 125 броя; заличаване на 
ипотеки – 128 броя; възбрани – 271 броя; постановления на ДСИ – 1 брой; 
постановления на ЧСИ – 30 броя; искови молби – 30 броя; делби – 41 броя; 
обявени завещания – 16 броя; откази от вещни права – 24 броя; констативни 
нотариални актове – 38 броя; влезли в сила решения на поземлени комисии – 79 
броя; обстоятелствени проверки – 190 броя; АДС – 23 броя; АОС – 1 025 броя; 
апорт на недв. имот в ТД или кооперация – 2 броя; право на ползване – 2 броя; 
суперфиция – 13 броя; други вписвания – 769 броя; 

2. Писмени справки/Удостоверения – 805; 
3. Устни справки – 190; 
4. Справки по молби на държавни органи – 170; 
5. Преписи – 1216; 
6. Отбелязвания – 255; 
7. Заличавания – 326. 
През 2014 г. са извършени общо 4 332 вписвания, а през 2013 г. са 

извършени общо 6 556 вписвания. 
 
Районен съд Дряново. През 2015 година броят на извършените вписвания 

на актове в съдебния район е 1 094, срещу 747 за 2014 година и 1 098 за 2013 
година. Изложеното сочи, че в сравнение с 2014 година техният брой се е 
увеличил с 347 броя. Цитираната разлика основно се дължи на ръста в вписаните 
актове за общинска собственост. 

Анализирайки видовете сделки, които подлежат на вписване, се 
установява, че през 2015 година, както и през 2014 година се е запазила 
тенденцията най-голям брой да бъдат сделките, свързани с покупко- продажба, а 
именно 272, при 264 за 2014 година и 288 за 2013 година. Не се наблюдава 
съществено увеличение на сделките, свързани с покупко-продажба на 
недвижими имоти спрямо предходната година. 

През годината е настъпило намаляване на броя на договорите за аренда и 
анексите към тях, представени за вписване, които за 2015 година са 22, при 83 за 
2014 година и 317 за  2013 година. Горното се дължи на факта, че все по често се  
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сключват договори за наем на земеделска земя, които също подлежат на 
вписване, и подреждането на анексите към договорите за аренда в раздел „Други 
актове”. 

Общият брой на направените справки, удостоверения и преписи за 2015 
година е 1 155, при 930 за 2014 година  и 1 286 за 2013 година.  

 
Представени в табличен вид данните за три години са както следва:    
Годин

а 
Справк

и 

Удостоверени
я 

Препис
и 

Общ
о 

2013 г. 449 337 477 1286 

2014 г. 411 130 389   930 

2015 г. 417 255 483 1155 

 
Общо постановените през годината откази са 12 бр. През годината е имало 

6 бр. депозирани жалби против отказ на съдията по вписванията за вписване на 
акт, като и шестте жалби са разгледани от Окръжен съд гр. Габрово и 
определенията за отказ са потвърдени. 

Изводът е, че през 2015 г. представените за вписвания актове бележат ръст 
в сравнение с предходната година, независимо от икономическата криза,  
ограниченията, които налагат банките при кредитиране, несвоевременното 
изготвяне и представяне за вписване на актове за държавна собственост и актове 
за общинска собственост и липсата на информационна кампания относно 
необходимостта от вписване на решенията на поземлените комисии, както и 
цикличността при вписване на анексите към договорите за аренда. 

 
       Районен съд – Трявна. 
       В изпълнение на възложените му със закона функции, през отчетния период 
съдията по вписванията е разпоредил общо 821 вписвания, в това число са 
образувани 449 нотариални дела. Направил е също 4 откази от вписване, които 
не са били обжалвани. 

Общият брой на регистрираните през изминалата година вписвания 
включва: продажби – 271 броя; дарения – 53 броя; замени – 1 брой; наеми – 23 
броя; аренди – 2 броя; законни ипотеки – 4 броя; договорни ипотеки – 26 броя; 
възбрани – 61 броя; искови молби – 23 броя; обявени завещания – 11 броя; 
откази от вещни права – 8 броя; делби – 12 броя; постановления /ДСИ, ЧСИ, 
АДВ/ - 22 броя; решения на ОСЗ – 19 броя; констативни нотариални актове – 62 
броя; актове за държавна собственост – 7 броя; актове за общинска собственост – 
79 броя; други актове – 137 броя. 

През 2015 година са разпоредени общо 91 броя заличавания. Същите 
включват заличавания на искови молби, възбрани и ипотеки. От тях най-голям 
дял имат заличаванията на ипотеки – 50 броя, следвани от заличаванията на 
възбрани – 41 броя. 

През отчетната година съдията по вписванията е разпоредил също 
издаването на 287 броя удостоверения, 76 броя устни справки, 311 справки по 
молба на държавен орган и 390 броя преписи от регистъра. Направени са 18 
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отбелязвания, повечето от които касаят вписани искови молби. 
През изминалата година се констатира по-съществено нарастване в броя 

на вписаните сделки за покупко-продажба на недвижими имоти – от 221 броя 
през 2014 г., на 271 броя през 2015  г., както и наемите, които през 2014 г. са 
били едва 6 броя, докато през отчетната година са нараснали на 23 броя - 
индиция за раздвижване на пазара на недвижими имоти на територията на 
община Трявна. 

 Увеличение през 2015 г. се забелязва и в броя на обявените през 2015 
година завещания, както и във вписаните актове за общинска собственост и като 
цяло увеличението на разпоредените вписвания през отчетната година е със 183 
спрямо предходната 2014 година.  

 
 

СГРАДЕН ФОНД, ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ и 
ПРОБЛЕМИ 

 
Районен съд Габрово се помещава в сграда, която ползват още четири 

институции – Окръжен съд - Габрово, Районна прокуратура - Габрово, Окръжна 
прокуратура - Габрово и Областно звено “Охрана” - Габрово, като състоянието и 
проблемите са посочени в раздел V.1. от доклада. 

 

Техническа обезпеченост 
През изминалата 2015 г. в Районен съд - Габрово след поредното искане на 

финансови средства, отправено към ВСС, е отпусната известна сума за 9 броя 
нови компютърни конфигурации (компютър + монитор), 1 брой мрежови лазерен 
принтер и 2 броя персонални лазерни принтера. На компютрите е инсталирана 
операционна система Windows 7 – съвсем адекватна към днешните изисквания 
на приложния софтуер. С новите конфигурации веднага са подменени 9 от най-
амортизираните стари такива (в експлоатация от 2007 г.). Останалите съдии и 
служители продължават да работят с наличните стари компютри – общо 24 броя. 
В резултат на над седемгодишната силно натоварена експлоатация все повече 
зачестяват повредите и дефектите по старите устройствата (компютри, принтери 
и копирни машини). През 2015 година са дефектирали още два от персоналните 
лазерни принтера Lexmark e350d и са подменени с новозакупените два такива. 
Състоянието на използваната техника не е задоволително, налице е належаща 
нужда от поетапна подмяна на съществуващата такава с нова. Въпреки 
новозакупените през месец май 2015 г. 9 нови конфигурации, в Районен съд 
Габрово все още основната бройка компютри + монитори (24 броя 
конфигурации) и 7 бр. принтери са доставени през лятото на 2007. Неоспорим 
факт е, че те вече са в експлоатация над 8 (осем) години и се наблюдава трайна 
тенденция към дефектирането на 2-3-4 компютъра за година. Факт е, че през 
2015 г. са дефектирали само 3 компютъра, 2 персонални лазерни принтера и 1 
мрежови принтер. На практика към момента няма недостиг от компютърни 
конфигурации. През септември 2015 г. са отпуснати средства и е закупена нова 
копирна машина Xerox WC5945. В края на 2015 г. е закупен и един брой 
мрежови лазерен принтер. Тези две съоръжения веднага ще влязат в употреба в 
обособеното ново помещение на деловодството на РС Габрово. По този начин 
ще се облекчи прекомерно натоварената стара (в експлоатация от 2008 г.) 
налична копирна машина Xerox WC5225.   
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При силно ограниченият бюджет и през 2015 година са закупувани 
основно само консумативи (тонери, хартия) за копирните машини и принтерите. 
За поредна година се запазват високите нива на разход на консумативите, 
произтичащи от съответните разпоредби в нормативните актове (напр. ГПК), 
изрично изискващи да се правят копия на части, а и на цели дела, в случаите 
когато се налага да се изпращат преписи на страните или се прилагат по друго 
дело.  

Компютърната мрежа, която ползва Районен съд е изградена още през 
2001 г. и впоследствие е разширявана при нужда. Всички нейни активни и 
пасивни компоненти работят и засега все още нямат нужда от подмяна. 

Компютърните програми, които се ползват в съда са:  
Система LawChoice вер. 4.20 за случайно разпределение на делата - до  

30.09.2015 г., когато с по решение на ВСС е прекратена работата с тази система и 
от 01.10.2015 г. на нейно място е внедрена в експлоатация нова „Система за 
случайно разпределение на съдебни дела“, разработена от Смарт Системс ЕООД. 
Новата система е чисто web базирана, цялата база с разпределените дела се 
съхранява на централен сървър, разположен във ВСС. Достъпът до тази система 
става единствено през браузър Internet Explorer и само чрез използването на 
персонален сертификат (КЕП) за всеки потребител, посочен със заповед на 
административния ръководител на съда. Всеки потребител е с предварително 
дефинирана роля (администратор и/или разпределящ) и съобразно тази роля има 
достъп само до съответните групи дела, които също са предварително 
дефинирани според нуждите на всеки съд. По този начин се гарантира много по-
високата сигурност на достъп до базата с всички разпределения и защита на 
резултата от всяко едно разпределение от неоторизиран или неволен достъп и 
съответно нарочна или неволна негова промяна. Освен защита тази система 
предлага и много по-прозрачен достъп до всяко едно разпределение на дело 
извършено през системата, като заедно с информацията за разпределението се 
пази точна и достоверна (на базата на КЕП) информация за точна дата и час, 
потребител който го е извършил, начин на разпределяне (автоматично, ръчно, по 
дежурство) и др. Правно информационна система “АПИС” с нови версии: "Апис 
7" , "Апис Евро право 7” и "Апис - ТРЗ" в експлоатация от началото на 2003 
година и със закупен абонамент и за новата 2016 г. 

За нуждите на съдиите по вписванията е подновен лиценза за правно 
информационна система „Сиела 5” за 2016 г. Това е наложено от факта, че 
работното място на съдиите е извън сградата на Районен съд и няма физическа 
възможност те да са свързани към локалната мрежа на съда и да ползват „Апис 
7”. 

“Система за издаване на свидетелства за съдимост” – Лот 4 от програма 
ФАР - за водене на електронен регистър на осъдените лица и за издаване на 
свидетелства за съдимост. Като цяло до момента системата работи стабилно, 
надеждно и безотказно. През 2015 г. традиционно два пъти беше обновена базата 
данни ЕСГРАОН и версията на системата и бяха добавени нови функционални 
възможности. Имаме и сключен договор с консорциум „Лирекс - Индекс 
България” за  следгаранционната й поддръжка.   

 Съдебна автоматизирана система (САС) – разработена от 
“Информационно обслужване” АД – Варна. Закупена през ноември 2008 г. В 
реална употреба е от януари 2009 г. В течение на седемгодишното й използване, 
са забелязани доста пропуски и недостатъци във функционалността и най-вече 
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при генерирането на необходимите справки, но дори и с тях тази система е най-
подходящата за целите на съда. Както във всяка автоматизирана система през 
изминалата година  е имало (а сигурно и за в бъдеще ще има) забележки към 
функционалността и интерфейса на програмата. Чрез един разумен диалог с 
фирмата разработила САС са взети под внимание част от забележките и са 
направени съответните корекции според исканията на съда. Поради станалите 
вече традиционни чести промени в нормативните актове, фирмата разработчик 
започва доста по-редовно и в кратки срокове да извършва налагащите се 
промени във функционалността и интерфейса на програмата, като дори техни 
програмисти се допитват до системния администратор на съда за конкретни 
специфични изисквания към справките и регистрите генерирани и поддържани 
от системата за съдебно деловодство САС. През 2015 г. са успешно приложени 
текущи 2 обновявания на системата и тази година може да се отбележи факта на 
почти 100% гаранция за точността на статистическите отчети за ВСС на база 
таблиците с данни, генерирани директно от САС, традиционно сравнени с 
данните от книгите и регистрите, които се водят в деловодството на съда на 
хартиен носител.  

 
Районен съд Севлиево 
Сградата на Районен съд - град Севлиево е масивна, триетажна, със 

сутерен, въведена в експлоатация през 1996 г. През 2009 г., съгласно указания на 
Министерство на правосъдието, са предприети действия за актуализиране на 
акта за държавна собственост. Издаден бе нов АДС № 1788 от 07.07.2009 г.  

В сградата се помещават следните структурни звена: Районен съд - 
Севлиево, Районна прокуратура – Севлиево и Служба по вписванията.  

Съдебните зали и службите на съда са разположени на трите етажа на 
сградата, а Районна прокуратура заема част от първи етаж. 

През 2015 г. охраната на съдебната палата се е осъществявала от 
служители на областно звено „Охрана” гр. Габрово към ГД „Охрана“ при МП. 
Охраната със сигнално-охранителна техника се поддържа от частна фирма.  

Както във всички отчетни доклади за последните 10 години, така и в този, 
следва да се посочи, че архитектурната среда около съдебната палата и вътре в 
сградата не е пригодена за достъп на хора с физически увреждания. За 
изпълнение изискванията на Закона за интеграция на хората с увреждания и 
Наредба № 4 от 1.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на 
строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, 
включително за хората с увреждания, е необходимо да се осигури достъпност на 
съдебната палата и да се предприемат мерки за адаптирането на физическата 
среда към нуждите на хора с увреждания чрез изграждането на платформа за 
придвижване поне до първия етаж на сградата. Отправяни са многобройни 
искания до ВСС и до Министерство на правосъдието за отпускане на 
необходими финансови средства. Такива не са отпуснати. През м. юни 2015 г. е 
направено поредно искане до Министерство на правосъдието за планиране на 
дейности, включително чрез осигуряване на финансови средства, за изграждане 
на съоръжение, осигуряващо достъп на хора с увреждания до Съдебната палата в 
гр. Севлиево. Отговор на искането няма. През 2014 г. против Районен съд – 
Севлиево е образувано дело по Закона за защита от дискриминация във връзка с 
недостъпната за хора с увреждания архитектурна среда. В момента делото е 
висящо пред ВКС. 
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С протокол за обследване сигурността на сградата на Районен съд – 
Севлиево от 05.06.2015 г. и с оглед изпълнение на изискванията на Наредба № 4 
от 10 януари 2008 г. за правилата и нормите за безопасност и охрана при 
проектиране, строителство, реконструкция, модернизация и експлоатация на 
обектите на съдебната власт за поредна година са дадени следните предписания: 
Обособяване на зона за сигурност с контролиран достъп за съдии и прокурори на 
етаж III на сградата, чрез монтиране на лека конструкция и две врати с магнитен 
достъп след помещението на деловодството и съдебните секретари; Обособяване 
на входно-изходна зона, чрез монтиране на металдетекторна рамка, турникет и 
парапет след главния вход на сградата, разделящ влизащите и излизащи 
граждани; Разширяване на видеонаблюдението на сградата чрез монтиране на 
общо 7 броя камери; Разширяване на пожароизвестителната система, като се 
монтират допълнителни датчици в помещенията на РС и РП, в това число и 
архивите им, и се осигури автоматично опвестяване на служители от ОЗ 
„Охрана” – Габрово при сигнал на системата; Прозорците на първия етаж на 
сградата да бъдат обезопасени с ограничители за отварянето им; Прозорците на 
съдебните зали и тези на административните ръководители да не позволяват 
видимост отвън навътре. Няколко пъти през годините назад са депозирани 
искания до ВСС за отпускане на средства за изпълнение на мероприятията. 
Такива се отказват.  

Отопляването на сградата се извършва от парна инсталация, работеща на 
природен газ, която е проектирана и изградена през 90-те години на миналия век. 
При изграждането е предвидено сградата да се отоплява на нафта от собствена 
котелна централа, към която през 2001 г. е монтирана газова горелка и от тогава 
за отопление се използва природен газ. Отоплителната инсталация проявява 
дефекти, но най-големият проблем е, че е неефективна, тъй като поставените 
радиатори са пригодени да работят на пара, а не с вода. От 2010 г. периодично са 
правени искания до ВСС и до Министерство на правосъдието за отпускане на 
средства за реконструкция на отоплителната система на съда. Няма писмени 
отговори на исканията.  

Покривната хидроизолация на сградата е направена от материала 
„Полизол”, чийто  експлоатационнен живот е 10 години и в следствие на 
продължителното използване, от 1996 година до сега, хидроизолацията е 
прегоряла от слънцето и не може ефективно да изпълнява предназначението си. 
През зимата на отчетната година, при бързото топене на снега и от вятъра, на 
много места бе нарушена целостта на покривната хидроизолация на сградата. 
Водата бе достигнала през междинното таванско пространство до таваните на 
помещенията на третия, последен етаж на съдебната сграда. Нанесени бяха 
имуществени вреди. На отправеното искане до Министъра на правосъдието за 
осигуряване на средства за авариен ремонт и подмяна на покривната 
хидроизолация не се получи отговор. Впоследствие средства са отпуснати от 
ВСС, което позволи извършването на аварийния ремонт.  

Техническа обезпеченост 
В Районен съд – гр. Севлиево новостите са внедрени и се използват в 

интерес на по-доброто обслужване на гражданите, както и за подобряването на 
качеството на работа и сигурността на информацията.  

За управление на работния поток документи се използва програмата „САС 
– съдебно деловодство”. Електронните регистри са съобразени с изискванията на 
Правилника за администрацията съдилищата. Деловодната система постепенно 
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разширява възможностите си за управление на делата и редуциране на рисковете 
от допускане на грешки от потребителите. В САС се въвеждат входящите 
документи по наказателни дела, прикачат се протоколите от съдебни заседания и 
съдебните актове по всички видове дела. Във връзка тенденцията всички 
документи по делата, които не са генерирани от САС, а са внесени като начални 
или съпровождащи, е необходимо осигуряването на високоскоростни 
документни скренери, както и нов сървър за съхранение на данните. Продължи 
използването на интегрираният модул към САС, подаващ информация към 
ядрото на Единната информационна система за противодействие на 
престъпността (ЕИСПП). Успоредно с въвеждането на наказателни дела се 
подават и данни към ЕИСПП. Извършва се постоянно наблюдение и контрол 
относно свързаността и обмена на данни между информационната система на 
Районен съд - Севлиево и ядрото на ЕИСПП. 

Считано от 01.10.2015 г. е въведена в експлоатация Централизираната 
система за разпределение на дела (ЦСРД). Във връзка с експлоатацията на 
програмата са осигурени 3 броя  квалифицирани електронни подписи. 

На двама съдебни деловодители са осигурени електронни подписа, 
посредством които се осъществява достъп до НБД „Население”. Един 
електронен подпис се ползва от председателя на съда. Един електронен подпис 
се ползва от ДСИ, осигуряващ му съответната идентификация в Търговски 
регистър – за справки, както и в изпълнение на чл. 450а ГПК за налагане на запор 
върху вземане на длъжника по сметка в банка чрез запорно съобщение в 
електронна форма, подписано с квалифициран електронен подпис, изпратено по 
електронен път чрез Единна среда за обмен на електронни запори. Тъй като 
банките не са предоставили достъп чрез специализиран софтуер, все още не са 
извършвани запори по електронен път. 

В изпълнение на чл.215 от ЗСВ на две лица от Районен съд – Севлиево е 
предоставен достъп за извършването на справки чрез услугата „Отдалечен 
достъп” до данните в информационната система на Имотен регистър, съгласно 
Инструкцията за осигуряване на безплатен достъп на органите на съдебната 
власт до Имотния регистър (Служба по вписванията) чрез приложението „И-
Кадастър“. 

В две от съдебните зали се използуват системи за паралелен звукозапис на 
съдебните заседания.  

В деловодството на Районен съд – Севлиево, на разположение на 
гражданите е предоставен софтуерен продукт за синтез на реч Speechlab 2.0.  

В Бюро съдимост се използва системата, разработена от „Индекс- 
България” ООД.   

През отчетната година работата на съда е била оптимално обезпечена 
технически, но за следващата година ще бъде необходима подмяната поне на 
четири и ъпгрейд на четири броя работни станции, с оглед широкото навлизане 
на по-нови операционни системи. 

През отчетната година е закупен нов климатик за сървърното помещение, 
с оглед правилното функциониране на сървърите и осигуряване на нормалната 
работа цялата компютърна мрежа – програмна обезпеченост, мрежова и 
комуникационна свързаност, правно – информационни системи, автоматизирани 
деловодни системи. 

Районен съд - Севлиево има действаща интернет страница: 
http://sevlievo.court-bg.org/. Изпълнени са изискванията на чл.64 от Закона за 
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съдебната власт за незабавно публикуване на съдебните актове на Интернет 
страницата на съда. Постановените съдебни актове се публикуват ежедневно, 
след тяхното окончателно постъпване и обработка (обезличаване) в 
автоматизираната деловодна система САС, а мотивите към тях – в деня след 
изготвянето им. Обезличените съдебни актове се съхраняват от деловодната 
система в специална директория, в която, при иницииране на справка по даден 
период и видове дела, са подготвени за публикуване на 2 места – в електронната 
страница на съда и в Централизирания уеб-базиран интерфейс, разработен по 
Проект „Обновени информационни системи за по-добро обслужване. 
Нормативна уредба на електронното правосъдие“. В стартовата страница на 
съда, на видно и достъпно място са публикувани Указания за потребителите на 
Интернет – страницата на Районен съд – Севлиево за начина на достъп до 
публикуваните съдебни актове и Правила за изпращане на съобщения и 
призовки, чрез електронен пощенски адрес по реда на чл. 42, ал.4 и сл. от ГПК.  

 
Районен съд Дряново 
 
Районен съд – Дряново се помещава в двуетажна масивна сграда на улица 

“Бачо Киро” № 21. В същата сграда се помещават и Районна прокуратура – гр. 
Дряново, Службата по вписванията и служител на Областно звено „Охрана“ гр. 
Габрово. Съдиите и съдебните служители работят в подходяща обстановка и при 
много добри условия. 

През изминалата година охраната на съдебната сграда през деня, от 08,00 
часа до 17,30 часа, се е осъществявала от служител на  Областно звено “Охрана” 
– гр. Габрово. А през нощта, в почивните и празнични дни - от сигнално – 
охранителна техника. За охрана на Районен съд гр. Дряново с електронни 
системи за сигурност и мобилни патрули има сключен договор с частна 
охранителна фирма. 

За поредна година следва да се отбелязва, че Съдебната палата в гр. 
Дряново е въведена в експлоатация преди 75 години, поради което не е 
пригодена за достъп на хора с физически увреждания. Достъпът на хора с 
увреждания е силно затруднен от наличието на стъпала както от улицата към 
входната врата, така и от входната врата към първия етаж на сградата. За 
изпълнение изискванията на Закона за интеграция на хората с увреждания и 
Наредба № 4 от 1.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на 
строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, 
включително за хората с увреждания през годината са предприети мерки за 
адаптирането на сградата към нуждите на хора с увреждания, чрез изграждането 
на подвижна дървена платформа за придвижване до първия етаж на сградата, 
където се намира съдебната зала и някои от канцелариите. Предприети са 
действия за обособяване на първия етажа на служба “Регистратура” и “Бюро 
съдимост”, като по този начин е улеснен достъпът на гражданите до съдебните 
услуги, предоставяни от Районен съд Дряново. През следващата година работата 
по осигуряване на достъпна среда следва да продължи, като се насочат усилията 
към изграждане на достъп за хората с увреждания към тоалетните и сервизните 
помещения в съда.  

Техническа обезпеченост 
Състоянието на наличната техника в Районен съд гр. Дряново е много 

добро. През изминалата година е подменена голяма част от компютърната 
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техника. Поради нарастване обема на документите, съхранявани и обработвани 
от деловодната програма през месец юни 2015 година за нуждите на съда е 
закупен сървър с достатъчно дисково пространство. Това обезпечава 
работоспособността и надежността на системата през следващите години. За 
подмяна на съществуващите в съда компютърни конфигурации, предоставени на 
съда през 2004 – 2007 г., през месец юли 2015 г. са закупени  8 броя компютри и 
монитори, 6 UPS и едно мултифункционално устройство Ксерокс 3325.  Същите  
имат достатъчна мощност да се справят със работните задачи и да осигурят 
надеждна и безпроблемна работа на магистратите и съдебните служители.  

През следващата година е необходима подмяна на принтери и 
мултифункционални устройства, за което своевременно ще бъде направено 
искане до ВСС. Същите са закупени през 2008 и 2009 г. и отдавна е изтекъл и 
най-дългия гаранционен срок, даван от производителите. Въпреки че са морално 
и технически остаряли, те са ежедневно в употреба и възникващите проблеми 
затрудняват работата по делата.  

През 2008 година Районен съд гр. Дряново е сключил договор с 
„Информационно обслужване” АД, гр. Варна за внедряване на информационна 
система за управление на делата – САС „Съдебно деловодство”. Чрез нея всички 
документи по образуваните дела се сканират и въведеждат в деловодната 
програма, като от началото на 2014 г. ежедневно се създава и пълна електронна 
папка на всяко дело. 

През месец юли 2015 г. е закупен модул „Призовкар“, използването на 
който допринася до повишаване качеството и ефективността на работата на 
съдебните служители и до подобряване на процесите по връчване на призовки, 
съобщения и други съдебни книжа. 

Районен съд - Дряново разполага със собствена интернет – страница, на 
която се публикуват своевременно съдебните актове съобразно изискванията на 
чл. 64 от ЗСВ. На видно място са публикувани актуализираните вътрешни 
правила за работа на съда. Системният администратор публикува график на 
съдебните заседания. През следващата година следва да продължат усилията за 
поддържане и актуализиране на наличната на страницата информация. 

 
Районен съд Трявна 
 
Районен съд – гр. Трявна се помещава в масивна двуетажна сграда със ЗП 

454.67 кв.м., намираща се на ул. “Бачо Киро” №1. Същата е актувана като 
публична държавна собственост с акт №504/22.05.2003 г. на Областен управител 
на Област Габрово. В същата сграда се помещават и Районна прокуратура – гр. 
Трявна, Службата по вписванията и част от Областно звено „Охрана“ гр. 
Габрово. 

Наличните в сградата помещения, в които е разположен Районен съд – гр. 
Трявна, съответстват на щатната численост на съда.  

Кабинетите на съдиите, съдебния изпълнител и съдията по вписванията, 
както и съдебните канцеларии са подходящо обзаведени, като създават 
необходимия комфорт за работа. 

Сградата е оборудвана с пожаро-известителна инсталация. Същата 
включва пожаро-известителни устройства, поставени в кабинетите, 
канцелариите и коридорите, които при възникнал пожар алармират звуково, 
както и известяват отговорните за остраняването на пожара служби и лица. 
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Сигурността на сградата е осигурена и посредством поставени общо 4 
броя видеокамери за външно наблюдение с инфрачервено осветление. Тези 
камери позволяват реално наблюдение и контрол на лицата, които влизат или 
преминават покрай Съдебната палата – в часовете, през които охраната се 
осъществява от органите на ОЗ „Охрана“ гр. Габрово. През часовете, в които 
съдебната сграда е затворена, видеокамерите извършват записи, за които е 
утвърдена практиката да бъдат преглеждани на сутринта от служител на ОЗ 
„Охрана“ гр. Габрово, като при установяване на някакви нарушения, същият да 
докладва за това председателя на съда. 

Безопасността на сградата на Съдебната палата се осигурява и чрез 
поставена устойчива врата към котелното помещение, която няма да допусне 
навлизане на огъня в него, в случай на  възникване на пожар.  

Охраната на съдебната сграда през деня, от 07.30 часа до 17.30 часа, се 
осъществява от Областно звено “Охрана” – гр. Габрово, а през нощта, в 
почивните и празнични дни - от сигнално-охранителна техника, която обхваща 
цялата Съдебна палата. 

Като цяло, взетите през последните години мерки за обезопасяване на 
сградата на Съдебната палата в гр. Трявна превръщат същата в сравнително 
сигурен и защитен обект от външни посегателства, а и от случайни грешки. 

И през 2015 г. е бил затруднен достъпът до сградата на съда за хората с 
увреждания поради липсата на изградена платформа за придвижване до първия 
етаж на сградата, каквато следва да съществува във връзка с предписанията на 
Закона за интеграция на хората с увреждания, Закона за защита срещу 
дискриминацията, Закона за устройство на територията и Наредба № 4 за 
проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с 
изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с 
увреждания. Изграждането на такава платформа следва да бъде с приоритет за в 
бъдеще, поради все по-честите случаи на завеждане на граждански искове за 
обезщетения от хора с увреждания срещу съдилища в страната, включително и в 
Габровски съдебен окръг. 

И понастоящем продължава да е наложително извършването на ремонт на 
тоалетните, намиращи се на първия етаж на сградата на съда, като причините са 
следните: Съществуващата в момента канализация е от построяването на 
сградата през 1932 г. и е от поцинковани тръби, които през изминалите над 70 
години са корозирали и водят до чести течове и наводнявания. Поради 
изминалото време и описаните течове е изгнила съществуващата дограма на 
помещенията. Всичко това налага спешна подмяна на тръбите и дограмата. За 
извършването й е необходимо разкъртване, което от своя страна ще доведе до 
нарушаване на фаянсовата облицовка и теракота в тоалетните и до 
необходимостта от поставяне на нова. 

Спешният характер на ремонта е поради съществуващата опасност от 
наводняване, следствие течовете, на помещенията на приземния етаж в сградата, 
където се намират сървърите, архива и котелното помещение на съда. 

Също не по-малко спешна продължава да е подмяната на дървен парапет 
на втория етаж на сградата, тъй като съществуващият е от 1964 г. и в резултат на 
атмосферните влияния през изминалите близо 50 години е изгнил, създавайки 
опасност от инциденти. Парапетът е непосредствено над входа на съдебната 
сграда, на фасадата към парка, а под него ежедневно минават много хора и 
играят малки деца и ученици. 
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Техническа обезпеченост 
През 2015 г. в Районен съд – гр. Трявна са използвани следните софтуерни 

продукти: правно – информационна система “АПИС” с нови версии: “Апис 7”, 
“Апис време”, “Апис – процедури”, “Апис – практика”, “Евро – право”; САС 
“Съдебно деловодство”; 

“Система за издаване на свидетелства за съдимост”; “Аладин” – програмен 
продукт за работни заплати, личен състав и хонорари; “Конто 66 Бизнес 
процесор” - WEB счетоводство и ДМА; Система за мониторинг на вещите лица; 
JES – програмен продукт за автоматизация дейността на съдебно изпълнителната 
служба 

За нуждите на работата в Районен съд гр. Трявна са налични и се 
използват: 13 броя компютри, 13 броя монитори и 13 броя принтери, както и 2 
броя сканиращи устройства, техническото състояние на които е от 
задоволително до много добро. Остарялата и технически непригодна 
компютърна техника се подменя с нова, съобразно финансовите възможности на 
съда и отпуснатите средства от Висшия съдебен съвет.  

В РС – гр. Трявна са налични два сървъра – сървър Dell Power Edge SC 
1420 SCSI и сървър Dell Power Edge 1850, на които са позиционирани базите 
данни на всички, използвани в съда компютърни програми. 

Прикачено към единия от сървърите е непрекъснато захранващо 
устройство UPS MGE PULSARM 3000, което позволява запазване на 
информацията в случаите на прекъсване на електрическото захранване. 

В една от съдебните зали се използва система за паралелен звукозапис на 
съдебните заседания. 

През изминалата година техническото оборудване на Районен съд – гр. 
Трявна е обновено посредством закупуването на общо три броя компютри марка 
„Gigabyte“. Първият е закупен със средства в размер на 482.00 лв. /четиристотин 
осемдесет и два лева/, предоставени през изминалата 2015 г., но въз основа на 
решение от предходната 2014 г. За другата компютърна техника, придобита през 
отчетната година, е отпусната от Висшия съдебен съвет сума в размер на 1 
213.00 лв. /хиляда двеста и тринадесет лева/, с решение по протокол №20 от 
заседание на ВСС, проведено на 22.04.2015 г. Въз основа на посоченото решение 
е отпусната и сума в размер на 468.00 лв. /четиристотин шестдесет и осем лева/, 
посредством която са придобити 2 броя монитори марка „LG“, с което 
техническото състояние на компютърната и периферна техника е също 
подобрено. 

През отчетната година е внедрен и модул „Съдебен призовкар“ към 
програмен продукт САС „Съдебно деловодство“, въз основа на отпуснати от 
Висшия съдебен съвет средства в размер на 474.00 лв. /четиристотин седемдесет 
и четири лева/, съгласно решение по протокол №18 от заседание на ВСС, 
проведено на 08.04.2015 г. След внедряването му, в деловодната програма на 
съда се съдържат вече данни за всички призовки, подлежащи на връчване от 
заемащия длъжността „призовкар“ в Районен съд – гр. Трявна, което улеснява 
предоставянето на нужните справки. 

Понастоящем, за нуждите на РС – гр. Трявна е необходимо закупуването 
на още няколко компютърни системи и конфигурации, заедно с монитори, тъй 
като единствените нови компютри и монитори са именно закупените през 
изминалата година, но те не могат да задоволят нуждите от нова техника. 
Известно е, че компютърните системи имат се амортизират морално и 
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технически за кратко време, което налага осъвременяването им през няколко 
години. За добрата техническа обезпеченост на съда е необходимо 
предоставянето на средства за закупуване на още поне 2 броя нови компютърни 
системи и конфигурации, заедно с монитори.  

 
 
VІІ. ВЗЕТИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА 

РАБОТАТА В СЪДА 
  
Окръжен съд Габрово 
През цялата 2015 година са изпълнявани всички задължения, произтичащи 

от чл. 86 ал.1 от ЗСВ, както и задълженията, произтичащи от законови и 
подзаконови нормативни актове, свързани с административната дейност. Така 
например, председателят на съда в края на всяко шестмесечие е подготвял и 
предоставял на Инспектората към Висшия съдебен съвет и на Министъра на 
правосъдието обобщена информация за образуването, движението и 
приключването на делата; изготвил е годишен доклад за дейността на окръжния 
съд и на районните съдилища в съдебния му район за 2014 година и го е 
предоставил на председателя на апелативния съд; изготвял е информации, 
справки и статистически данни и ги е предоставял в срок на Висшия съдебен 
съвет и на Министъра на правосъдието; организирал е подготовката на стажант-
юристите; в края на годината е възложил  на съдии от окръжния съд проверки на 
организацията на дейността на съдиите от районния съд, както и на държавните 
съдебни изпълнители и на съдиите по вписванията; организирал е повишаването 
на квалификацията на съдиите и съдебните служители от окръжния съд, чрез 
включването им в регионални семинари и в обучения на централно ниво, 
организирани от НИП; свикал е съдиите от окръжния съд и от районните 
съдилища за обсъждане на годишния доклад за дейността през 2014 година, 
както и на докладите от проверките, извършени през предходната година; 
свиквал е съдиите от окръжния съд и от съдебния окръг за обсъждане и 
изразяване на общи становища по искания за постановяване на тълкувателни 
решения; актуализирал е създадените вътрешни  правила и процедури, с което е 
осигурил по-голям контрол върху финансовата и административна дейност на 
съда и свободен достъп на всички служители до нормативните и вътрешни 
актове, а на гражданите - до обществена информация, създадена и съхранявана от 
съда, упражнявал е контрол за поддържането на страницата в интернет с актуална, 
вярна и достъпна до потребителите информация, като е разпоредил и осигурил 
публикуването на влезлите в сила съдебни актове, както и на годишния доклад за 
дейността на съдилищата от съдебния окръг през 2014 година, издал е и други 
заповеди за подобряване организацията на работа в съда. Организирал е работата 
с оглед незаетия през годината щат /за съдии и служители/, чрез 
преразпределение на задълженията.  

В изпълнение на тези и други задължения, през отчетната година са 
свикани от председателя и са проведени следните общи събрания:  

На 8 януари 2015 година за полагане на клетва от съдебните заседатели 
при Окръжен съд – Габрово с мандат 2015 – 2019 година; на 23 януари 2015 
година, съвместно със съдебните служители – взето решение за даване съгласие 
за създаване на централизиран фонд СБКО – за подпомагане на магистрати и 
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съдебни служители; на 23 януари 2015 година – обсъждане и приемане на нови 
Вътрешни правила за случайно разпределение на делата, съобразени с Единната 
методика по приложението на принципа за случайно разпределение на делата 
(приета с решение на ВСС по допълнителна т. 4.1. по протокол № 57 от 
заседанието, проведено на 4.12.2014  г.) и решение на Общото събрание на 
съдиите от Окръжен съд – Габрово, проведено на 22.12.2014 г.; на 20 март 2015 
година: 

– избор на членове на Комисията по професионална етика; 
– координиране на обученията на съдиите от съда, изготвяне на годишен 

обучителен план и справки за участие на съдии в обучения, съгласно заповед № 
106 от 19.03.2015 г. на административния ръководител-председател; на 24 юни 
2015 година поради встъпване в длъжност на новопостъпилия младши съдия в 
Окръжен съд – Габрово и полагане на клетва по чл. 155 от ЗСВ; на 2 юли 2015 
година – утвърждаване на график за ползване на платения годишен отпуск на 
съдиите от Окръжен съд – Габрово, определяне на дати, на които през съдебната 
ваканция ще заседава въззивен състав на съда и определяне на въззивните 
състави, които ще заседават по време на съдебната ваканция в периода 15.07-
1.09.2015 г.; на 17 юли 2015 година – встъпване в длъжност на новопостъпилия 
съдия в Окръжен съд – Габрово и полагане на клетва по чл. 155 от ЗСВ; на 12 
октомври 2015 година – вземане на решение от Общото събрание на съдиите и 
съдебните служители за приемане на декларацията на съдиите и съдебните 
служители от съдебен район на Апелативен съд – Велико Търново, изготвена във 
връзка решение на ВСС от 17.09.2015 г. за определяне възнагражденията на 
магистрати и съдебни служители, съгласно разпоредбите на ЗСВ и на 21 
октомври 2015 година – обсъждане възможности за преодоляване на случаите на 
неоснователни и немотивирани отводи и създаване на регистър на отводите. 

Ежемесечно, въз основа на издадена от председателя заповед, е 
извършвана проверка във въведените данни в деловодната програма на 
съда, както и за забавени от съдиите съдебни актове.  

Управленските решения при планирането, утвърждаването и корекциите 
на бюджетната сметка на Окръжен съд Габрово са взимани в съответствие с 
разпоредбите на Закона за устройство на държавния бюджет, Закона за 
държавния бюджет и указанията на ВСС, като са създадени предпоставки за 
добро финансово управление на предоставените бюджетни средства. Въведени 
са били лимити за използване на ток, гориво, телефони. Упражняван е текущ 
контрол за спазване на утвърдените параметри по бюджетната сметка. Взети са 
мерки за намаляване разходите за текущата издръжка и тяхното оптимизиране с 
оглед рестриктивния бюджет на съдебната власт. 

В изпълнение на задълженията по осигуряване на здравословни и 
безопасни  условия на труд е сключен договор със служба по трудова медицина 
за извършване на специализирани изследвания на факторите на работната среда 
и на риска за здравето и безопасността на работещите, както и профилактични 
медицински прегледи на служители и съдии. 

През отчетния период е запазена практиката ежеседмично в интернет 
страницата на съда да се публикуват графици за насрочените дела през 
предстоящия работен период. В изпълнение на задълженията по чл. 64 от ЗСВ 
ежедневно са публикувани справки за постановените съдебни актове по 
граждански, търговски, наказателни и фирмени дела. В отделна секция всеки месец 
са публикувани и справки за влезлите в сила присъди, решения, определения и 
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разпореждания. Съгласно изискванията на чл.487 ал.2 от ГПК в електронната 
страница на съда своевременно са помествани и обявленията за публична продан 
на държавните съдебни изпълнители от съдебния окръг. Наред с това в 
различните раздели на интернет страницата е поддържана актуална информация 
за вещите лица, стажант-юристите, съдебните заседатели, както и за настъпили 
промени в законодателството, касаещо правораздаването.  

През отчетния период в съда са постъпили пет заявления по Закона за 
достъп до обществена информация. По три от тях на заявителите е предоставен 
пълен достъп до търсената информация, по едно – частичен достъп, а по едно 
заявление е постановен отказ. След обжалване от страна на заявителя последното 
решение е потвърдено от Административен съд  - Габрово, а към настоящия 
момент производството продължава пред Върховния административен съд. 

През месец септември 2015 г. е въведен приемен ден на ръководството на 
Окръжен съд – Габрово, като редът за осъществяване на същия е надлежно 
разгласен чрез интернет страницата на съда. В рамките на инициативата до края 
на отчетния период с председателя на съда се е срещнал един гражданин. 

През отчетната година продължиха постоянните комуникации с 
представители на медиите, осъществявани чрез експерта „Връзки с 
обществеността”, като ежеседмично е оповестяван медиен информационен 
бюлетин относно насрочени за разглеждане дела, изготвяни са съобщения за 
хода на част от разглежданите дела и за постановените по тях актове, както и 
други съобщения свързани с дейността на съда. През месец април 2015 г. екип на 
БНТ засне проведеното в Окръжен съд – Габрово обучение на новоизбрани 
съдебни заседатели, като кадри от същото бяха включени във филм от 
информационната рубрика на ВСС „Третата власт отвътре”. 

И през 2015 г. съдът инициира и участва в редица дейности и събития, 
насочени към по-доброто познаване на неговите функции и повишаване на 
общественото доверие по отношение на дейността му. В тази насока: на 16 април 
2015 г. бе проведен „Ден на отворени врати”; през месец юни, със съдействието 
на съдии от Окръжен съд – Габрово и от Районен съд – Севлиево и в 
партньорство с Общинския съвет по наркотични вещества, бе реализиран 
симулиран наказателен процес с участие на ученици от три учебни заведения в 
града; през месец октомври съдът се включи в проекта на „ИМКА” Габрово 
„Опознай и избери”, в рамките на който младежи от различни училища и 
неправителствени организации в града посетиха палатата и попълваха 
въпросници, свързани с историята и дейността на Окръжен съд – Габрово; през 
есента на отчетната година съдът се включи в образователната програма за 
ученици „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени 
съдилища и прокуратури”, осъществявана по споразумение между ВСС и 
Министерство на образованието и науката, основната част от дейностите по 
която ще се реализира през пролетта на настоящата година. 

В доклада за извършената в края на годината проверка от съдии от 
Апелативен съд – В.Търново не се съдържат забележки и препоръки относно 
организацията на административната дейност. 
 

Районен съд Габрово  
В Районен съд Габрово има създадена организация на работа, която 

е утвърдена и дава ефективни резултати. Установени са добри практики, 
доказани във времето.  
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През 2015 година председателят на съда /до 06.11.2015 година 
съдия Д. Петракиева, а след тази дата съдия Пл. Денев/ е извършил 
ежемесечни проверки на организацията на дейността на съдиите по 
образуването, движението и приключването на делата. Актуални 
проблеми в работата са обсъждани на свикваните формални и 
неформални срещи на съдиите.  

   На 05.01.2015 е проведено Общо събрание на съдиите със следния 
дневен ред: 

1. Избор на председател и членове на комисията по професионална 
етика на Районен съд - Габрово; 

2.  Определяне началната информация, въвеждаща се в програмата за 
случаен избор – видове дела – обособяване на групи, според сложността и 
спецификата на делата, съгласно Единна методика по приложението  на 
принципа за случайно разпределение на делата 

Общото събрание на съдиите приема следните решения: 
Избира за членове на комисията следните съдии: 
- Велемира Денчева Димитрова – председател 
- Гергана Любчева Антонова – член 
- Христо Тотев Христов – член 
- Пламен Пантев Денев  - резервен член 
1. В началната информация на програмата за случайно разпределение 

на наказателните дела да бъдат включени и следните дела: 
- НОХД - дела с фактическа и правна сложност, които да обхващат 

делата с повече от двама подсъдими и делата по чл. 209-2011 НК. 
- Процента на натовареност на административния ръководител да е 80%, 

а на заместника на административния ръководител - 90%. На всички останали 
съдии процента на натовареност е 100. 

- Приет е и списък на  видовете наказателни дела, които се разпределят  с 
програмата за случайно разпределение 

- Приет е и списък на  видовете граждански, които се разпределят  с 
програмата за случайно разпределение. 

На 29 януари 2015 година е проведено Общо събрание на съдиите при 
Районен съд – Габрово, във връзка с решението на Общото събранието на целия 
съдебен окръг, на което присъстват всички съдии, както и съдия Минко Минков 
– административен ръководител на Окръжен съд – Габрово и съдия Диана 
Василева – съдия в ГОС. Общото събрание на съдиите от Районен съд – Габрово 
решава: делата  по Закона за домашно насилие, по искане на  КОНПИ,  дела по 
настаняване на деца по Закона за закрила на детето да се разпределят в деня на 
постъпването и да се  докладват веднага  на съдията-докладчик.  

На 11 февруари 2015 година е проведено отново Общо събрание на 
съдиите при Районен съд – Габрово, във връзка с постъпило предложение от 
съдии от  Районен съд – Габрово с вх. № РД-11-18/03.02.2015 година при 
следният дневен ред:  

1. Запознаване с Предложението на съдиите Антонова, Димитрова и 
Христов за редуциране на групите дела, по които се извършва разпределение на 
образуваните в ГРС граждански дела, чрез системата за случайно разпределение 
на делата. 

2. Обсъждане за разпределението на делата, които се разглеждат от 
дежурен съдия. 
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След гласуване с пълно мнозинство Общото събрание на съдиите от 
Районен съд – Габрово решава: 

1. Определя групите дела, по които се извършва разпределение на 
образуваните в ГРС граждански дела, чрез системата за случайно разпределение 
на делата, считано от 01.03.2015 година 

2. Разпределението на делата, които се разглеждат от дежурен съдия да 
се извършва от съответния дежурен съдия, считано от 16.02.2015 година 

На 08 април 2015 година е проведено последващо Общо събрание на 
съдиите при Районен съд – Габрово, във връзка с постъпило становище от 
Съвета на адвокатска колегия - Габрово с вх. № РД-11-149/01.04.2015 година, на 
което присъстват всички съдии, разглеждащи граждански дела, председателя на 
ГАК адвокат Евгени Попов и секретаря на САК адв. Христо Бонев. Събранието 
протича при следният дневен ред: Обсъждане на реда за определяне на особен 
представител. След гласуване с пълно мнозинство Общото събрание на съдиите 
от Районен съд – Габрово решава: при назначаване на особен представител  по 
граждански дела, същите да се определят от ГАК в 7-дневен срок от 
съобщението, с предупреждение, че ако в посочения срок Адвокатската колегия 
не назначи адвокат за особен представител, съдът ще назначи определен от него 
адвокат. Заедно с искането за определяне на особен представител да се изпраща 
и копие от исковата молба. 

На 17 септември 2015 година също е проведено Общо събрание на съдиите 
при Районен съд – Габрово, във връзка с писма с изх. №№ 91.00.064/01.09.2015 г. 
, 96-00-472 от 15.09.2015 г.  04-01-039 от 14.09.2015 година и 11-01-
108/06.08.2015 година, при следният дневен ред: 

1. Определяне на лектор, съгласно Концепцията на Образователна 
програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени 
съдилища и прокуратури” 

2. Запознаване  със  Споразумението  на ВСС и КЧСИ за сътрудничество 
за принудително събиране вземанията на органите на съдебната власт. 
Обсъждане на възможността издадените от Районен съд – Габрово изпълнителни 
листи за събиране на публичните държавни вземания да се изпращат на ЧСИ 
Ивайло Илиев, съгласно споразумението. 

3. Запознаване с писмо с изх. № 54-58-24/08.09.2015 година на 
Министъра на външните работи и приложения към него, относно връчването на 
документи в хода на съдебните и административните производства, образувани 
срещу Румъния ив други държави. 

4. Запознаване с Указания, относно приложението на чл. 62, ал.4 и чл. 
104, ал.1, ал.2 и ал.3 от ПАС. 

Общото събрание на съдиите  определя съдия Христо Христов за лектор, 
съгласно Концепцията Образователна програма „Съдебна власт – информиран 
избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”. Събирането на 
публичните вземания в полза на бюджета на съдебната власт да се възлага на 
ЧСИ „Ивайло Илиев”, съгласно Споразумението на ВСС и КЧСИ за 
сътрудничество за принудително събиране вземанията на органите на съдебната 
власт. 

На 19 ноември 2015 година отново е проведено Общо събрание на съдиите 
при Районен съд – Габрово, на което е взето решение съдия Васил Ставрев за 
председател на Комисия за правилното движение на средствата по набирателната 
сметка и наличността по нея. 
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През 2015 г. е продължила процедурата по унищожаване на дела с 
изтекъл срок, съобразно чл.62 от Правилника за администрацията в 
съдилищата, изисква всяко едно от делата да бъде основно прегледано и 
отбелязано и „поглъща” голям ресурс – от време и кадри. Унищожени са 
наказателните дела 2009 година - общо 635 броя дела и граждански дела 
2003 – 1 422 броя дела.  

Основен приоритет в административната работа на съда е създаване 
на такава организация, която позволява гъвкавост и адекватна реакция 
при проблемни ситуации от различен характер, както и превантивна 
дейност за предотвратяване на такива. За целта съдебният администратор 
и административният секретар провеждат обсъждания с отделните 
служби в съда с оглед спецификата на работата им, като в тези 
обсъждания се включват Административния ръководител или 
Заместникът на административния ръководител. Обсъждат се както 
текущи задачи, свързани с разпределението на работата между отделните 
служители, моментното натоварване на всеки от тях, нуждата от оказване 
на помощ за конкретна задача, така и някои промени, наложени от 
Правилника за администрацията в съдилищата или Вътрешните правила в 
съда. Това дава добри резултати, както с оглед възникнали затруднения, 
така и за подобряване на микроклимата в отделните колективи. В 
доклада, изготвен вследствие на извършената проверка от съдии от 
окържния съд не се съдържат бележки и препоръки относно тази дейност. 

 
Районен съд – Севлиево  
През 2015 г., при разумно разпределение и прецизиране на разходите, 

Районен съд – Севлиево е успял да се вмести в първоначално определената по 
бюджета сума за издръжка. С цел контрол на извършваните разходи от гледна 
точка на тяхната икономичност е издадена Заповед № РД-13-33/16.02.2015 г. за 
определяне на лимити на разходите за телефонни услуги на телефонните 
постове, както и за прецизиране разходите за консумативи на ползваните 
копирни устройства и разходите на всички канцеларски материали. 

Със Заповед № РД-13-4/08.01.2015 г., за да се обезпечи организацията и 
контрола при подготовката и изготвянето на статистическите отчети за работата 
на съда през годината са определени служители, които да извършват постоянен 
контрол на деловодните книги и да изготвят статистическите отчети за годината. 

С издадена заповед за набюдение и контрол от страна на определени 
съдии върху работата на отделни служби и звена се гарантира постоянен контрол 
и по-голяма ефективност в работата.  

През 2015 г. е продължило разработването, обновяването и въвеждането 
на редица инструкции и правила с цел добро финансово управление, 
законосъобразност и прозрачност при изразходване на финансовите средства; 
качествено и срочно решаване на образуваните в съда дела; цялостно и 
качествено съдебно-административно обслужване на гражданите; създаване на 
равни възможности за професионална изява и развитие на работещите в съда: 
Оперативен план на Районен съд – Севлиево за 2015 г.; Обучителен план на 
Районен съд – Севлиево за 2015 г.; Вътрешни правила за използване на 
информационните системи; Правила за определяне и разходване на средствата за 
социално-битово и културно обслужване; Инструкция за безопасна работа в 
офисните помещения на съдебната сграда, където са работните места на съдиите, 
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държавния съдебен изпълнител, съдията по вписванията и съдебните служители; 
Инструкция за безопасна работа, хигиена на труда и противопожарна охрана при 
работа с копирна техника; Вътрешни правила за картови плащания чрез ПОС 
терминални устройства; Счетоводна политика на Районен съд – Севлиево за 
текуща счетоводна отчетност и съставяне на годишни финансови отчети и 
Индивидуален сметкоплан за 2015 г.; Изменени и актуализирани Вътрешни 
правила за случайно разпределение на делата в Районен съд – Севлиево; Правила 
за заместване на съдия-докладчик за времето на неговото отсъствие. 

Прилагането на разработените вътрешни правила за финансово 
управление и контрол допринася за адекватно и качествено управление на съда, 
което гарантира ефективно, бързо и достъпно правосъдие, устойчивост и по-
голямо обществено доверие.  

При изпълнението на Стратегическия план, разработен за периода 2011 г. 
– 2016 г., продължава реформирането на съда и неговата дейност. Приоритетите 
на РС - Севлиево са свързани с разработването на системи за управление и 
контрол, включващи политики и процедури, въведени от ръководството с цел: 
оптимизиране на управлението в съда за обезпечаване на ефективно, качествено 
и срочно решаване на образуваните в съда дела; оптимизиране и подобряване 
дейността на администрацията за постигане на качествени, бързи и достъпни 
административни услуги; добро финансово управление, законосъобразност и 
прозрачност при изразходване на финансовите средства; създаване на равни 
възможности за професионална изява и развитие на работещите в съда; стриктно 
съблюдаване изискванията на ЗСВ, ПАС, Закона за защита на класифицираната 
информация, Закона за защита на личните данни и др.; стриктно съблюдаване на 
установения вътрешен ред; улесняване и оптимизиране достъпа до съдебна 
информация; мерки за борба с корупцията и конфликти на интереси с цел 
поддържане на антикорупционна работна среда; оптимизиране комуникацията с 
обществеността; повишаване на общественото доверие и прозрачност относно 
работата на съда; управленско планиране, отчетност, оптимално и ефективно 
използуване на статистики и информационни технологии за постигане целите на 
стратегическия план; обмен на добри практики и участие при изготвянето на 
законопроекти и инициативи относно нормативната уредба, свързана с работата 
на съда. 

За постигане целите на стратегическия план се прилага управленско 
планиране, отчетност, оптимално и ефективно използуване на статистики и 
информационни технологии. Осъществява се периодичен анализ на 
административните процедури с цел оптимизиране на документооборота, както и 
периодичен анализ на данните от статистическите отчети и тенденциите, които 
влияят върху работата на съда. Съдът използва статистическите отчети при 
вземане на управленски решения, за ефективното разпределение на ресурсите и 
намаляване забавянето на делата, както и за бъдещото планиране. Чрез 
въвеждане на контролни механизми се минимизират идентифицираните рискове. 
Подобрява се политиката и практиката по управление на човешките ресурси. 

През отчетната година е запазена създадената организация за 
разпределение на делата, съгласно принципа на случайния подбор. За 
разпределение на делата до 30.09.2015 г. включително се използва програмата 
Law Choice, разработена от администрацията на ВСС и внедрена в Районен съд – 
Севлиево през м. юни 2006 г. Считано от 01.10.2015 г. е внедрена в експлоатация 
Централизираната система за разпределение на дела (ЦСРД). Работата със 
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системата се извършва съгласно дадените от комисия „Професионална 
квалификация, информационни технологии и статистика” на ВСС указания и 
осигурените за целта квалифицирани електронни подписи. Използването на 
софтуера предполага, че всички съдии получават еднакъв брой дела. За да се 
осигури относително еднаква натовареност на отделните съдии според тежестта 
на делата, разпределението се извършва по редица подпоказатели. Въвеждането 
на подробните показатели при разпределението на делата е съгласувано с всички 
съдии.  

В края на отчетната година, след проведено обсъждане на общо събрание 
на съдиите, са изменени и актуализирани Вътрешните правила за случайно 
разпределение на делата в Районен съд - Севлиево и е издадена Заповед № РД-
13-314 от 15.12.2015 г. във връзка със създаване на организация на 
разпределението на постъпващите граждански и наказателни дела. Двата 
документа действат от 01.01.2016 г. На общото събрание на съдиите са 
съгласувани и Правила за заместване на съдия-докладчик за времето на неговото 
отсъствие, изготвянето на каквито е заложено в Единната методика по 
приложението на принципа за случайно разпределение на делата в районните, 
окръжните, административните, военните, апелативните и специализираните 
съдилища, приета с решение на ВСС по протокол №57 от 04.12.2014 г. и 
актуализирана с решение на ВСС по протокол №13 от 19.03.2015 година. 

Във връзка с решение по протокол № 42/23.07.2015 г. на ВСС и решение 
по протокол № 6/12.09.2015 г. на Общото събрание на съдиите от Районен съд – 
Севлиево е създаден Регистър на отводите. Регистърът се води общо за отводите 
по ГПК и НПК на електронен носител в автоматизираната деловодна система – 
САС. 

Редовно е изготвян график за дежурства на съдиите по материя – 
гражданско и наказателно правораздаване. По този начин е създадена отлична 
организация и координация на съдиите и отделните служби при издаване на 
разрешения за теглене на суми, назначаване на особен представител, извършване 
на обиски, претърсвания и изземвания, разпити, след направено искане по реда 
на НПК, разглеждане на незабавни производства, мерки за неотклонение, дела за 
разкриване на банкова тайна и други.    

Периодично са провеждани събрания на съдиите и всички служители от 
съда. Поставят се на обсъждане конкретни проблеми, обръща се внимание на 
служителите при допуснати пропуски и слабости в работата.  

Управленските решения при планирането, утвърждаването и корекциите 
на бюджетната сметка на РС – Севлиево се вземат в съответствие с разпоредбите 
на Закона за държавния бюджет, Закон за публичните финанси и указанията на 
ВСС, като са създадени предпоставки за добро финансово управление на 
предоставените бюджетни средства. В резултат на извършвания текущ контрол 
за спазване на утвърдените параметри по бюджетната сметка е постигнато 
икономично и законосъобразно разходване на бюджетните средства. Въведените 
от ръководството контролни процедури дават разумни гаранции, че дейността на 
съда се осъществява в съответствие със законодателството, вътрешните актове и 
договори. Изградената и функционираща счетоводна система осигурява 
възможност за проследяване на управленските решения във връзка с 
финансовото управление. 

В доклада от годишната проверка, изготвен от съдии от окръжния съд, не 
са посочени бележки и препоръки във връзка с тази дейност. 
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Районен съд Дряново 
 
Разпределението на делата и през 2015 г. се извършва съгласно чл. 9 от 

ЗСВ на принципа на случайния избор. Отклоненията и изключенията от 
правилото са ясно и изчерпателно уредени във Вътрешните правила за 
разпределение на делата в Районен съд, гр. Дряново, които са публикувани на 
интернет страницата на съда. Във връзка с въвеждането на Централизираната 
система за разпределение на делата вътрешните правила са своевременно 
актуализирани. 

Със заповед председателят на съда ежемесечно се определя график за 
дежурствата на съдиите в почивните и в празничните дни, ведно с определен 
дежурен секретар и служител от ОД „Охрана” гр. Габрово. 

Определените със заповеди комисии и през отчетния период са 
извършвали по определен обхват проверки в службите на съда - деловодство,  
Бюро „Съдимост”, служба „Архив”, деловодство на съдебно-изпълнителната 
служба при съда и съдията по вписванията. Комисиите, извършили проверките 
на водените деловодни книги и регистри, са отразявали резултатите  в доклади, 
въз основа на които се издават заповеди с цел отстраняване на констатирани 
нередности. 

С оглед подобряване на работата и контрол по образуването, 
разглеждането и решаването на делата, съдебните деловодители ежемесечно, до 
5-то числа на месеца, са изготвяли писмени справки, в които са отразявали за 
всеки от съдиите: ненасрочените през предходния месец дела; ненаписани в срок 
през предходния месец дела и отводи на съдии по дела през предходния месец. 
Съдебните деловодители са предоставяли изготвените писмени справки на 
председателя на съда за вземане на необходимите мерки за преодоляване 
евентуалното забавяне на разглеждането и решаването на делата. 

Упражняван е ежемесечен контрол върху спрените производства от 
съдиите – докладчици. 

В началото на 2016 година е извършена инвентаризация на наличността на 
делата в съдебното деловодство съгласно чл. 89, ал. 1 от ПАС.  

В края на 2015 година е извършена инвентаризация на активите и пасивите 
на съда. 

През отчетния период председателят се е произнесъл по 3 бр. искания за 
достъп до обществена информация по реда на Закона за достъп до обществена 
информация.  

През 2015 г. са разработени или обновени и въведени редица и правила и 
са издадени заповеди с цел добро финансово управление, законосъобразност и 
прозрачност при изразходване на финансовите средства; качествено и срочно 
решаване на образуваните в съда дела; цялостно и качествено съдебно - 
административно обслужване на гражданите; създаване на равни възможности за 
професионална изява и развитие на работещите в съда, а именно: Актуализирани 
Вътрешни правила за случайно разпределение на делата, Актуализирани 
Вътрешни правила за дейността на служба „Архив“, Вътрешни правила за 
документооборота на съдебните дела, Вътрешни правила за изпращане на 
съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес по реда на чл. 42, ал. 4 
от ГПК, Вътрешни правила за заместване на съдия-докладчик, Вътрешни 
правила за възлагане на обществени поръчки и управление на профила на 
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купувача, Актуализирани Вътрешни правила за организация на работната 
заплата, подбор и назначаване на персонал, Вътрешни правила за постъпване, 
движение и архивиране на съдебни книжа в служба „Съдебно изпълнение“ и др. 

През месец декември 2015 година по Заповед на Административен 
ръководител – Председател на Окръжен съд – Габрово е извършена проверка от 
съдии от Окръжен съд – Габрово  на организацията на дейността на съдиите и на 
съдебния изпълнител при Районен съд – Дряново. Комисията е установила, че 
организацията на административната дейност е на много добро ниво.  

През годината в Районен съд Дряново не са извършвани проверки от 
Инспектората на ВСС за работата по граждански и наказателни дела.  

Комисията по професионална етика не е сезирана за поведение на съдии от 
Районен съд гр. Дряново, противоречащо на Правилата за професионална етика. 
Няма образувани дисциплинарни производства за нарушения на правилата за 
етично поведение или накърняване престижа на съдебната власт.  

На 16 април 2015 г. в Деня на Конституцията на България в Съдебната 
палата в гр. Дряново се провежда "Ден на отворените врати". Инициатива на 
Висшия съдебен съвет във връзка с реализиране на годишната програма за 
дейността на ВСС и съдилищата и цели повишаване на общественото доверие в 
съдебната система. 

В Деня на отворените врати гости на съда са били ученици от Х и XI клас 
на Професионална гимназия по икономика „Рачо Стоянов“ – Дряново с 
преподавател по право Виолета Белчева. Те са разгледали Съдебната палата и са 
посетили съдебната зала, където са се срещнали със съдиите. Младите хора са 
били запознати от съдия Дишева с устройството на съдебната система и 
организацията на работата в съда, както и с процеса на правораздаване по 
граждански и наказателни дела. 

След проведените местни избори през 2015 г. е проведено съвместно 
обучение между Районен съд Дряново и община Дряново на тема “Процесът на 
призоваване”. На кметовете и кметски наместници от населените места извън 
седалището на съда са разяснени основните правила за връчване на призовки, 
съобщения и книжа съобразно процесуалните закони. 

 
Районен съд – гр. Трявна  
През изминалата 2015г. работата на Районен съд – гр. Трявна е била обект 

на една проверка, извършена от комисия на горестоящия Окръжен съд – гр. 
Габрово. Проверката е обхванала дейността на съдиите и държавния съдебен 
изпълнител през периода 01.01.2015г. – 31.10.2015г. 
 Съобразно констатациите от доклада, административната дейност на 
Районен съд – гр. Трявна е организирана съгласно изискванията на Правилника 
за администрацията в съдилищата. Общата и специализирана администрация са 
съобразени с чл.16 ал.2 и чл.17 ал.2 от същия правилник. Административният 
ръководител упражнява ръководството и контрола по осъществяването й. В съда 
се водят книги, съгласно Правилника за администрацията в съд лищата. Със 
заповед на административния ръководител е създадена организация по 
публикуване на изготвените съдебни актове. Проверяващите окръжни съдии са 
направили извод, че е налице много добра организация на административната 
дейност на съда, при спазване на всички изисквания за срочност и качество на 
правораздаването, като съдиите проявяват отговорност и стремеж към 
усъвършенстване и подобряване на резултатите на работата. 
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 През 2015 година, със заповед №33/13.04.2015г. на административния 
ръководител е разпоредено, считано от 04.05.2015г. входящият и изходящ 
дневник, както и книгата за получени и върнати призовки и други съобщения да 
се водят само на електронен носител. Съгласно същата заповед, електронният 
носител следва да се разпечатва на хартиен такъв, на 1-во и 16-то число на всеки 
календарен месец. По този начин е облекчена работата на съдебните служители в 
Районен съд – гр. Трявна, тъй като до този момент попълването на входящия и 
изходящ дневник се извършваше успоредно и едновременно, както на 
електронен, така и на хартиен носител.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 В заключение общият извод, който може да се направи, въз основа на 
така представените статистически данни, тяхната съпоставка и анализ, че и 
през отчетната 2015 година съдиите, държавните съдебни изпълнители и 
съдиите по вписванията от Габровския съдебен окръг, в изпълнение на 
своите задължения, произтичащи от правораздавателната дейност, са се 
ръководили изцяло от действащата нормативна уредба, установената 
съдебна практика, наказателната политика на държавата, включително и 
поетите ангажименти на Република България като член на Европейския 
съюз, при съобразяване и законите на Общността и практиката на 
Европейските съдилища и са изпълнявали съзнателно, отговорно и 
компетентно тези служебни задължения. 
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