
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 2018 ГОДИНА 

 
Годишният доклад се изготвя на основание чл. 86, ал. 1, т. 15 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 структурата по приложение № 1 към писмо № 279 от 
29.01.2016 година, както и указанията под № 452 от 11.02.2019 година, на 
административния ръководител-председател на Апелативен съд – Велико Търново. 

 
 

О К Р Ъ Ж Е Н  С Ъ Д  –  Г А Б Р О В О 
 
I. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 
 
1. Магистрати 
 
Към 01.01.2018 година Окръжен съд – Габрово е имал по щат 

административен ръководител - председател, един заместник на 
административния ръководител – заместник-председател, девет съдии и един 
младши съдия.  

На основание решение по Протокол № 21 от заседанието на Съдийската 
колегия на ВСС, проведено на 26.06.2018 година, младшият съдия Мария 
Милкова Дългичева встъпва в длъжност, считано на 02.07.2018 година.  

След подадена молба, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, с решение 
по Протокол № 22 от заседанието на 03.07.2018 г. Съдийската колегия на 
Висшия съдебен съвет освобождава Минко Недялков Минков от заеманата 
длъжност „административен ръководител - председател“ на Окръжен съд - 
Габрово, както и от длъжността „съдия”, считано от 16.07.2018 година. На 
основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а“ от ЗСВ, поощрява г-н Минков с отличие 
„личен почетен знак първа степен - златен“ за проявен висок 
професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните си 
задължения и високи нравствени качества. 

С решение на Съдийската колегия на ВСС по Протокол № 23 от 
заседанието на 10.07.2018 г. Веселина Цонева Топалова – заместник на 
административния ръководител - заместник-председател на Окръжен съд - 
Габрово, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, е определена за изпълняващ 
функциите административен ръководител – председател на Окръжен съд – 
Габрово, считано от 16.07.2018 г. до встъпване в длъжност на нов 
административен ръководител.  
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Със заповед № 171/11.04.2018 г. на Председателя на Апелативен съд -  
Велико Търново, съдия Полина Пенкова Пенкова–Стефанова е командирована 
в Апелативен съд – Велико Търново за срок от три месеца, считано от 
16.04.2018 г., като с последваща заповед командироването е продължено до 
31.07.2018 г. 

Със заповед № 468/12.10.2018 г. на Председателя на Апелативен съд – 
Велико Търново съдия Диана Иванова Василева е командирована в 
Апелативен съд - ВеликоТърново за срок от шест месеца, считано от 
15.10.2018 г. 

Окръжният съд е приключил отчетната 2018 година в състав: 
и.ф.административен ръководител – председател съдия Веселина Топалова, 
девет съдии, разпределени, както следва:  

Наказателно отделение - съдиите: Диана Василева, командирована във 
ВТАС, Благовеста Костова и Пламен Попов и младши съдия Мария 
Дългичева. 

Гражданско отделение, ръководено от и.ф. административен 
ръководител-председател, съдиите: Веселина Топалова, Валентина Генжова, 
Полина Пенкова, Галина Косева, Кремена Големанова, Ива Димова, Симона 
Миланези и  младши съдия - Мария Дългичева.  

С изключение на съдия Миланези, всички останали съдии са с 
продължителен съдийски стаж, като осем от тях са с ранг „съдия във ВКС” и 
един – с ранг ”съдия в АС”. 

При това кадрово състояние и отработени 126 човекомесеци, 
действителната натовареност съда по отношение на делата за разглеждане 
през 2018 година е била 7,29, при 7,06 за 2017 година и 7,33 за 2016 година. По 
отношение на свършените дела през отчетния период действителната 
натовареност е била 6,31, при 6,32 за 2017 година и 6,49 за 2016 година. 
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 ангажименти. 

 
2. На съдебната администрация 
 
Щатната численост на съдебните служители, на ръководни длъжности, 

от общата и специализирана администрация и на технически длъжности в 
Окръжен съд – Габрово, в края на 2018 година, е била 23 – съдебен 
администратор, главен счетоводител, завеждащ служба „Деловодство”, връзки 
с обществеността, счетоводител и касиер, системен администратор, управител 
сгради и домакин, шест съдебни деловодители, съдебен архивар, пет съдебни 
секретари, призовкар, работник поддръжка сгради - огняр и две чистачки, като 
съотношението по щат съдебни служители – съдии е по-малко от 2:1. 

Със заповед № 547 от 22.12.2017 г. на административния ръководител-
председател, считано от 01.01.2018 година е трансформирана длъжността 
„Административен секретар” в длъжност „Съдебен администратор”. Считано 
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от същата дата административният секретар Веселина Пенчева Гъдева е 
преназначена на длъжността „Съдебен администратор”. 

През отчетната година, след проведен конкурс е сключен трудов договор 
с Теодора Минчева Митева, системен администратор, по чл. 67, ал. 1, т. 3 от 
Кодекса на труда, считано от 01.02.2018 година – до завръщане на титуляря 
Ивалина Стефанова Георгиева, която е в отпуск по майчинство, поради 
бременност и раждане. 

Със Заповед № 68 от 21.02.2018 г., на основание чл. 325, ал. 1, т. 1 от 
Кодекса на труда, поради постъпила молба за освобождаване от длъжност на  
съдебния служител, заемащ длъжността „Призовкар”, е прекратен трудовия 
договор с Николинка Николова Колева, считано от 01.03.2018 г. На тази 
длъжност, считано от същата дата, е сключен трудов договор с Християн 
Христофоров Илиев по чл. 67, ал. 1, т. 4 от Кодекса на труда – до заемане на 
длъжността след провеждане на конкурс. 

Със Заповед № 14 от 30.04.2018 г. е прекратен трудовия договор с Ягода 
Любенова Лесичарска, съдебен секретар, на основание чл. 328, ал. 1, т. 10, 
предложение първо от Кодекса на труда, поради придобиване право на пенсия 
за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално 
осигуряване, считано от 01.05.2018 г. На тази длъжност „Съдебен секретар”, 
при условията на чл. 343, ал. 2 от Закона за съдебната власт, е сключен трудов 
договор с Веселина Йосифова Венкова по чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на 
труда, считано от 02.05.2018 г. 

Със Заповед № 60 от 30.07.2018 г. е прекратен трудовия договор с Бояна 
Минчева Бобчева-Давидкова, съдебен секретар, на основание чл. 328, ал. 1, т. 
10, предложение първо от Кодекса на труда, поради придобиване право на 
пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално 
осигуряване, считано от 31.07.2018 г.  

Поради постъпила молба за прекратяване на трудовото правоотношение, 
със Заповед № 66 от 27.09.2018 г. и на основание  чл. 325, ал. 1, т. 1 от Кодекса 
на труда, е прекратен трудовия договор с Теодора Минчева Митева, съдебен 
администратор, считано от 01.10.2018 г. 

След проведен конкурс за длъжността „Призовкар”, е сключен трудов 
договор с Християн Христофоров Илиев, успешно издържал и спечелил 
конкурса за тази длъжност, считано от 01.10.2018 г. 

След проведен конкурс за длъжността „Съдебен секретар”, е сключен 
трудов договор с Милкана Иванова Шаханова-Балтиева, успешно издържала и 
спечелила конкурса за тази длъжност”, считано от 18.10.2018 г. 

Работата на съдебната администрация е организирана съгласно Закона за 
съдебната власт и Правилника за администрацията в съдилищата (ПАС) и 
приетите Вътрешни правила, като всички съдебни служители са с добра 
квалификация и степен на професионална етика. При тази щатна численост се 
е наложило през годините и се налага съвместяване на длъжности по 
Класификатора, утвърден от ВСС, на неразкрити такива по щата на съда, от 
служители, заемащи други длъжности, съобразно трудовото правоотношение, 
без определен срок и въз основа заповед на административния ръководител. 
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Така например: съдебният администратор съвместява длъжността „Служител 
по сигурността на информацията” и изпълнява функциите на човешки 
ресурси; управителят сгради съвместява функциите на домакин, като му е 
възложено да управлява и служебния автомобил;  счетоводителят е и касиер; 
чистачките и на куриер; на съдебен деловодител е възложено да изпълнява и 
задълженията на завеждащ „Регистратура класифицирана информация” по 
смисъла на ППЗЗКИ, а при отсъствието му като такъв, е заместван от други 
двама деловодители, в изпълнение изискванията на този правилник и на 
специалния закон, въз основа на който е издаден; на други двама деловодители 
и на съдебни секретари е възложено да изготвят изискуемите статистически 
отчети, поради липса на съдебен статистик по щата на съда. 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 безсрочно, в нарушение на чл. 345, ал. 2 от ЗСВ и 
изискванията на трудовото законодателство, както и при финансова 
невъзможност за допълнително заплащане, необезпечена с бюджетната рамка 
на утвърдените разходи. 

 
3. Квалификация на съдии и съдебни служители 
 
През 2018 година съдии са участвали в следните семинари, 

организирани от Националния институт на правосъдието: „Компетентност, 
признаване и изпълнение по граждански и търговски дела - Регламент 
1215/2012, Европейска заповед за запор на банкови сметки, Европейска 
заповед за плащане”, „Практически проблеми и въпроси при разглеждането на 
застрахователни дела”, "Престъпления, извършвани чрез използването на 
информационни и компютърни технологии. Киберпрестъпления. Измами с 
банкови карти. Виртуални валути”, „Задължение за предоставяне на 
вътрешноправни средства за защита съгласно Конвенцията. Преглед на 
съдебната практика по ЗОДОВ. Отговорност на държавата за вреди настъпили 
от нарушение правото на ЕС”, „Програма за обучение на наставници” - по 
одобрена и утвърдена от Министерство на правосъдието и Пленума на ВСС 
програма за  обучение по проект  “Развитие на потенциала на човешкия ресурс 
на съдебната власт, чрез изграждане на ефективен модел за придобиване на 
юридическа правоспособност“, „Защита на потребителите. Практика на Съда 
на ЕС. Колективни искове по ГПК. Неравноправни клаузи в договорите”. 

Съдии от окръжния съд са взели участие и в: 
- чуждоезиково обучение по английски език – юридическа терминология 

по Дейност 2 „Провеждане на чуждоезикови обучения по английски език и 
френски език” на проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, 
предоставяно от НИП”, финансирано от Оперативна програма „Добро 
управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален 
фонд, приоритетна ос № 3, Договор № BG05SFOP001-3.002-0002-
C01/12.09.2017 г.; 

- учебно посещение в Съда на Европейския съюз, проведено в гр. 
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Люксембург, Велико Херцогство Люксембург, по дейност 3 "Обучения и 
учебни посещения в европейски обучителни школи и институции" на проект 
"Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП", 
финансирано от Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от 
ЕС чрез ЕСФ; 

- Шеста конференция "Съдилища и комуникация", проведена в гр. 
Будапеща, Унгария, по покана от Националната служба на съдебната власт на 
Унгария;  

- семинар по проекта „ECLI-BG: Въвеждане на идентификатора ECLI в 
България и свързване с Портала e-Justice“, осъществяван от Съюза на 
юристите в България и „Апис Европа“ АД и съфинансиран от Европейската 
комисия по Програма „Правосъдие“ на Европейския съюз. 

Всички съдии от съдебния окръг са участвали 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 за календарната 2018 година. 

През отчетния период са проведени и четири регионални обучения за 
съдии, разглеждащи граждански и наказателни дела, с участието на лектори от 
НИП и организирани съвместно от Окръжен съд – Габрово, Окръжен съд - 
Велико Търново, Окръжен съд – Стара Загора, Апелативен съд – Велико 
Търново, по следните теми: "Международно правно сътрудничество по 
граждански дела за развод, законна раздяла, родителска отговорност и 
издръжка. РЕГЛАМЕНТА БРЮКСЕЛ IIА, РИМ III И РЕГЛАМЕНТ 4/2009 г. 
на СЕ, Хагски протокол от 2007 г. и други приложими правни инструменти", 
"Учредяване право на строеж, договори за строителство, предварителни 
договори - вещноправни и облигационноправни аспекти", „Проблеми при 
приложение на последните изменения в ГПК. Органно представителство на 
търговските дружества. Исковете по чл. 29 от Закона за търговския регистър”, 
„Актуални проблеми на съдебната практика във връзка с измененията и 
допълненията в НК и НПК”. 

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 
2018 година е било осигурено участието им в следните обучения: 

- ”Актуални положения в защитата на личните данни в светлината на 
общия Регламент относно защитата на данните”, квалификационен курс с 
практическа насоченост за организацията на учрежденския архив на тема 
„Организация на работата с документите, тяхното съхраняване и използване в 
учрежденския архив и опазването на документите”, "Годишно счетоводно 
приключване на 2018 г. за бюджетните организации", „Етично поведение на 
съдебния служител”, курс за първоначално обучение по защита на 
класифицираната информация – за завеждащ регистратура за класифицирана 
информация, „Връчване на призовки и съдебни книжа”; работни срещи на 
експертите, отговарящи за „връзките с обществеността“ от ВКС, ВАС, 
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съдилищата, Прокуратурата на Република България, Висшия съдебен съвет, 
Инспектората към ВСС и Националния институт на правосъдието, работен 
форум - Трета годишна среща с представителите на органите на съдебната 
власт – участници в Образователната програма „Съдебната власт – 
информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и 
прокуратури“; 

- Чуждоезиково обучение по английски език – юридическа 
терминология по Дейност 2 „Провеждане на чуждоезикови обучения по 
английски език и френски език” на проект „Иновативни продукти и услуги в 
обучението, предоставяно от НИП”, финансирано от Оперативна програма 
„Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 
социален фонд, приоритетна ос № 3, Договор № BG05SFOP001-3.002-0002-
C01/12.09.2017 г.; 

- Чуждоезиково обучение по английски език – ниво В1 по Дейност 2 
„Провеждане на чуждоезикови обучения по английски език и френски език” 
на проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от 
НИП”, финансирано от Оперативна програма „Добро управление”, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, 
приоритетна ос № 3, Договор № BG05SFOP001-3.002-0002-C01/12.09.2017 г.;  

- семинар по проекта „ECLI-BG: Въвеждане на идентификатора ECLI в 
България и свързване с Портала e-Justice“, осъществяван от Съюза на юристите 
в България и „Апис Европа“ АД и съфинансиран от Европейската комисия по 
Програма „Правосъдие“ на Европейския съюз; 

- дистанционни обучения без присъствена среща по следните теми: 
„Европейски стандарти за защита на личните данни”, „Работа с текстове 
съгласно актуалните граматически правила”;  

- ежегоден опреснителен курс по охрана на труда и техника на 
безопасност за огняри на котли с високо и ниско налягане, работещи на всички 
видове горива, включително и на природен газ; 

- квалификационен курс „Безопасност и здраве при работа” съгласно чл. 
281 от Кодекса на труда за обучение на лица, провеждащи инструктажите по 
безопасност и здраве при работа. 

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 следобед на всеки последен петък от месеца, за 
да се провеждат квалификационни мероприятия с всички съдии от окръжния 
съд. 

По време на тези и допълнително организирани общи събрания на 
съдиите от гражданско отделение са обсъдени 16 становища, от които са 
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приети, изготвени  и изпратени на ВКС общо 10 становища от Окръжен съд – 
Габрово по искания във връзка с постановяване на тълкувателни решения или 
тълкувателни постановления. Към съдиите от наказателно отделение през 2018 
година не са постъпвали такива искания от ВКС. 

 
4. Предложения за промени в щата 
 
Нямаме предложения за промени в щата на съдиите. 
Щатната численост на Окръжен съд - Габрово - единадесет 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 2017 и 2016 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 по такива дела и на съдии от гражданското отделение, 
които разглеждат както първоинстанционни, така също и въззивни граждански 
и търговски дела, което обосновава и запазването на щата. 

По щата на съдебните служители: След обстоен анализ на обема на 
дейността на отделните служби и като цяло - на администрацията на съда, 
извършен от административния ръководител и съдебния администратор, при 
наличната щатна численост на съдебните служители, коригирана съобразно 
приетия нов Класификатор на длъжностите в администрацията на съдилищата 
и Правилата за прилагането му, 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 голяма 
част от административната дейност, като ЗЗЛД, ЗДОИ, ЗФУКПС и след 
съпоставяне на утвърдената структура на администрацията в съда с 
определената от ВСС по ПАС, както и на длъжностните характеристики на 
съдебните служители, ръководството счита, че е необходимо увеличаване на 
щата с една длъжност в общата администрация. 
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II.  ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА В ОКРЪЖНИЯ СЪД 
 
Брой дела за разглеждане към 01.01.2018 година 
 
В началото на отчетния период са останали висящи общо 102 дела, от 

които 73 граждански и 29 наказателни дела, при общо 122 дела към 01.01.2017 
година и 120 дела към 01.01.2016 година.  

 
1. Брой на постъпилите дела. Брой дела за разглеждане 
 
През отчетната 2018 година в Окръжен съд – Габрово са постъпили 

общо 816 дела, от които 554 граждански и 262 наказателни дела. В 
сравнение с предходната 2017 година има намаление при постъпленията с 
43 дела, както и по-голямо намаление, спрямо постъпленията през 2016 
година - 120 дела. 

Тенденцията на намалено постъпление е по-силно изразена при 
наказателните дела – /с общо 63/, докато при гражданските и търговските 
дела е с общо 7. 

Общият брой на делата, които са стояли за разглеждане през 2018 
година е 918, спрямо 1 056 за 2016 и 981 за 2017 година. 
 

Дела за разглеждане в Окръжен съд - Габрово 
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2016 109 30 296 79 160 41 50 3 102 14 112 60 1056 
2017 88 33 254 102 154 24 42 0 106 8 120 50 981 
2018 124 10 195 136 161 1 30 0 88 30 94 49 918 

 
А. Първоинстанционни дела 

 
През отчетната година в Окръжен съд – Габрово е имало за разглеждане 

общо 30 първоинстанционни наказателни общ характер дела, образувани 
по внесен от прокуратурата обвинителен акт или споразумение, като 6 дела са 
били висящи в началото на периода. През 2017 година постъпилите дела са 
били 30, а през 2016 година – 43. Общият брой дела за разглеждане през 2017 
г. е бил 42, а  за 2016 г. - 50, което сочи тенденция към относително намаление 
на този вид дела.  

 Първоинстанционните частни наказателни дела за разглеждане през 
отчетния период са били общо 88 при 4 висящи в началото на периода. През 
2017 година са били 106, а през 2016 година – 102. При този вид дела също се 
наблюдава тенденция към намаляване на постъпленията. Към общия брой 
първоинстанционни наказателни дела не са включени частни наказателни дела 
- разпити, които са 30 и бележат увеличение на база 2017 г. – 8 и 2016 г. – 14. 
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Анализът на постъпилите и разгледани наказателни производства по 
текстове от Особената част на НК сочи на най-много образувани дела от общ 
характер по Глава единадесета – Общоопасни престъпления 15 дела. Това 
отразява протичащите в съвременното общество процеси, тъй като тук са 
включени престъпни състави на причиняване на смърт при управление на 
МПС и съставите на производство, разпространение и др. на наркотични 
вещества. През отчетният период са разгледани 4 дела по Глава втора 
Престъпления против личността, 3 дела по Глава седма Преспъления против 
финансовата, данъчната и осигурителни системи, 4  дела по Глава шеста 
Престъления против стопанството. Няма постъпили дела през отчетната 
година по Глава пета – Престъпления против собствеността, както и по Глава 
осма – Престъпления против дейността на държавните органи, обществени 
организации и лица, изпълняващи публични функции, както и по Глава девета 
– Документни престъпления. 

Броят на постъпилите в Окръжния съд първоинстанционни 
граждански дела през 2018 година е 100, през 2017 година е бил 64, а през 
2016 година е бил 76, като с останалите висящи в началото на отчетния период 
24 дела, делата за разглеждане от този вид са били общо 124, при 88 за 2017 
година и 109 за 2016 година. Следва да се отчете тенденция към увеличаване 
на постъплението на този вид дела. 

През 2018 година са постъпили общо 114 търговски дела, при 79 за 
2017 година и 44 за 2016 година, като тези данни сочат на доста голямо 
увеличение, след значителното за съдебния район намалено постъпление през 
2016 година. Общият брой на делата за разглеждане от този вид, с останалите 
22 висящи в началото на периода, е бил 136, при 102 за 2017 година и 79 за 
2016 година. С най-голям дял от тях са делата, разгледани по искове за права, 
породени от търговска сделка - 47 дела, делата, образувани по жалби по ЗТР - 
23 дела и делата за несъстоятелност - 18 дела, спрямо 16 през 2017 година и 14 
през 2016 година, като съпоставката сочи на тенденция към  увеличаване на 
тези дела, както и делата за допускане на обезпечителни мерки – 18 броя. 

През отчетната година са образувани общо 10 първоинстанционни 
частни граждански, при 33 за 2017 година и 29 за 2016 година – тенденция на 
устойчиво постъпление спрямо предходните години. Разликата  в броя на тези 
дела се дължи на отчитането на частите търговски дела, които до 2017 г. са 
били включвани заедно с частни граждански, а през 2018 г. се отчитат общо с 
другите търговски дела. От първоинстанционните частни граждански дела 8   
са производства по допускане на обезпечителни мерки. 

През 2018 година е постъпило само едно фирмено дело, образувано по 
искания за вписване на сдружения с нестопанска цел и фондации. Освен тях 
през годината са постановени и общо 4 решения за промени по фирмени дела. 
Липсата на такива дела се дължи на настъпилата законодателната промяна. 

 
Б. Въззивни дела 
 
Въззивните наказателни от общ, административен и частен 
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характер дела за разглеждане през отчетната 2018 година са били общо 94, от 
които 17 висящи от предходната година и 77 новопостъпили. През 2017 
година тези дела са били 120, от които 14 висящи от предходната година и 106 
новопостъпили. През 2016 година са били общо 112, от които 11 висящи от 
предходната година и 101 новопостъпили. Отчита се тенденция към 
намаляване, с връщане към предходни нива /към 2016 година/. От постъпилите 
дела 50 са от Районен съд – Габрово, 20 от Районен съд – Севлиево, 3 от 
Районен съд – Трявна и 4 от Районен съд – Дряново.  

Въззивните частни наказателни дела за разглеждане през 2018 са били 
общо 49, от които 47 новопостъпили. През 2017 година година са били общо 
50, от които 49 новопостъпили, през 2016 година - 60. Постъплението на този 
вид дела сочи на запазване нивата от предходните години. 

 По районни съдилища: 30 дела от Районен съд – Габрово, 9 от Районен 
съд – Севлиево, 1 от Районен съд – Трявна и 7 от Районен съд – Дряново. 

През 2018 година са постъпили 174 въззивни граждански дела, като, 
заедно с останалите 21 висящи в началото на отчетния период, общият брой на 
делата за разглеждане е 195, при 254 за 2017 година, от които 220 
новопостъпили и при 296 за 2016 година, от които 273 новопостъпили.  

Съпоставката на данните сочи отново на тенденция към намаляване на 
постъплението. 

 Водещо е постъплението от Районен съд – Габрово – 89 дела, при 46 от 
Районен съд – Севлиево, 6 от Районен съд – Дряново, 11 от Районен съд – 
Трявна. Отчита се и постъпление от районни съдилища, извън съдебния окръг 
– 1 дело от Районен съд – Плевен.  

По жалби срещу действия на съдебен изпълнител са стояли за 
разглеждане общо 21 въззивни дела, при 39 през 2017 година и 78 през 2016 
година, почти двойно намалено постъпление, което има съществено значение 
за горепосоченото общо намаление на тези дела.  

През 2018 година са постъпили 155 въззивни частни граждански дела, 
при 143 за 2017 и при 152 за 2016 година, като общият брой за разглеждане е 
бил съответно 161 дела, спрямо 154 и спрямо 160 – лека тенденция на 
увеличено постъпление. Постъплението на частни жалби е следното: 101 
срещу определения и разпореждания на Районен съд – Габрово, 27 – на 
Районен съд – Севлиево, 9  – на Районен съд – Дряново, 11 – на Районен съд – 
Трявна, 3 – на Районен съд – Плевен, по 1 – на Районен съд – Русе и Районен 
съд – Бяла, както и 7 срещу разпореждане на ЧСИ. 

 
2. Свършени дела 
 
Общият брой на свършените през 2018 година дела е 795, от които 

граждаски, търговски и фирмени 523 и наказателни – 272. За  2017 година 
броят на свършените дела е 879, от които общо 582 граждански, търговски и 
фирмени и 297 наказателни, спрямо общо 934 свършени дела през 2016 
година, от които общо 621 граждански, търговски и фирмени и 313 
наказателни. 
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От свършените през отчетния период 795 дела, 720 или 91 % са 
свършени в тримесечен срок.  През 2017 г. свършените дела са били 879, от 
които 766, или 87 % в тримесечен срок, а през 2016 г. от общо свършените 934 
дела, 832 или 89 % са приключили в тримесечен срок. В този срок през 
отчетната година са свършени 465, или 89 % от гражданските, търговските и 
фирмените дела /при 86 % за 2017 година и 88 % за 2016 година/ и 255, или 94 
%, от наказателните дела /при 90 % за 2017 година и 92 % за 2016 година/. 
Процентното съотношение сочи, че при намаленото постъпление на някои 
видове дела, е настъпило значително увеличение на процента дела, решени в 
тримесечния срок. Това дава основание да се приеме, че е много добра 
организацията на работата, изразяваща се в задълбочено проучване на делата 
от съдиите и професионално изпълнени задължения от страна на съдебната 
администрация. 

Свършени дела в Окръжен съд - Габрово 
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2016 85 30 262 56 149 39 38 3 101 14 98 59 934 
2017 64 33 233 80 148 24 36 0 102 8 103 48 879 
2018 80 9 174 103 155 1 22 0 87 30 84 49 795 

 
А. Първоинстанционни дела 
 
През 2018 общо са свършени 22 НОХД и 117 ЧНД или общо 139, а през 

2017 година са свършени общо 146 първоинстанционни наказателни дела, от 
които 36 наказателни от общ характер и 110 частни наказателни дела, при общо 
156 за 2016 година, от които 38 наказателни от общ характер, 3 АНД и 115 
частни наказателни дела. 

От НОХД 16 или 73 % са свършени в тримесечен срок при 24, или 67 %, 
за 2017 г. и при 66 % за 2016 година. Анализът сочи настъпило подобрерие в 
срочността, независимо, че са свършени дела със значителна фактическа 
сложност.  

Свършените първоинстанционни граждански дела през отчетната 
2018 г. са 80, от които 61 в тримесечен  - 76 % спрямо 64 за 2017 година, от 
които 40, или 63 %, в тримесечен срок, спрямо 85 свършени такива дела през 
2016 година, от които 70, или 82 %, в тримесечен срок.  

Свършени търговски дела през 2018 г. 103, от които 83 – 81 % в 
тримесечен срок. Свършените през 2017 г. търговски дела са 80, от които 43, 
или 54 %, в тримесечен срок, при 56 свършени търговски дела за 2016 година, 
от които 31, или 55 %, в тримесечен срок.  

Тези данни сочат, че независимо от значителното увеличаване на 
постъпленията и броя на делата за разглеждане от този вид, налице е запазване 
на срочността при тяхното приключване с постановен съдебен акт, а при 
търговските дела се бележи и значително увеличение на приключените в 
тримесечен срок. 
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Свършените частни граждански дела са 10, в тримесечен срок 10 – 100 
%, при свършени частни граждански дела за 2017 г. общо 33, всички решени в 
тримесечния срок, при 30 такива дела за 2016 година, от които 29, или 97 %, 
решени в тримесечен срок. 

  
Б. Въззивни дела 
 
Свършените през отчетната 2018 година въззивни наказателни дела, 

образувани по жалби или протести против присъди или решения на 
първоинстанционния съд са 84, от които 74 или 88 % в тримесечния срок, при 
103, от които 84, или 82 % през 2017 г. и 98 за 2016 година, от които 87, или 89 
%, свършени в тримесечен срок. Следва да се отчете запазване и даже 
увеличаване на показателя срочност, но и намаляване на постъпилите за 
разглеждане дела. 

Приключило е разглеждането и на 49 въззивни частни наказателни дела 
от общо за разглеждане 49 – 100 % свършени, спрямо 48 въззивни частни 
наказателни дела от общо 50 през 2017 г. и 59 за 2016 година. 

 Свършени са 174 въззивни граждански дела при общо 195 за 
разглеждане, като 155 или 89 % в тримесечен срок. През 2017 г. от общо 254 
въззивни граждански дела за разглеждане са свършени 233, като 214, или 92 
%, са свършени в тримесечен срок, при свършени 262 от общо за разглеждане 
296 през 2016 година, от които 226, или 86 %, в тримесечен срок. Следва да се 
отчете отново висока срочност при решаването на този вид дела, дължаща се и 
на намаленото постъпление, но и на подобрената организация по насрочването 
и разглеждането на делата, във връзка със своевременното призоваване на 
страните и задълбочената предварителна подготовка от съдебните състави. 

Свършените въззивни частни граждански дела са 155 от общо за 
разглеждане 161, от които 155 в срок до три месеца или 100 %, при 148 от 
общо 154 за разглеждане, образувани по жалби срещу определения на 
районните съдилища през 2017 г., като 146 - 99 %, са приключени в 
тримесечен срок и през 2016 са свършени 149, от които 149 – 100%.  

Съпоставката на данните от трите години показва постоянно високо 
ниво на приключилите в кратки срокове дела. 

 
2.1. Брой на решените дела с акт по същество 
 
От всички свършени през 2018 г. 795 дела с акт по същество са 

приключили 629 дела, от които 225 наказателни и 404 граждански и 
търговски. През 2017 година от 879 дела, със съдебен акт по същество са 
приключили общо 728 дела, от които 260 наказателни дела и 468 граждански, 
търговски и фирмени дела.  

 
А. Първоинстанционни дела 
 
Общо 15 първоинстанционни наказателни дела от общ характер са 
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приключени с акт по същество. По 15 дела са били постановени присъди, като 
7 от тях за след проведено съкратено съдебно следствие по чл.371, т.2 от НПК. 

По 3 от свършените НОХД производството е приключило с  одобрено от 
съда споразумение. 

През предходните 2017 година и 2016 година са приключени с одобрени 
споразумения по 5 НОХД. 

От свършените 87 частни наказателни дела /без разпитите/, 82 са 
приключили с акт по същество /решение, определение, разпореждане/. От тях, 
4 постановени в съдебното производство - решения по ЗЕЕЗА, по 
ЗПИРКОРНФС – 10 дела, 1 дело по чл. 457 НПК, определение по чл. 23-25 от 
НК /кумулации/ - 6 дела, както и 15 по искания за вземане мярка за 
неотконение или промяна на взета такава, определения по искания по чл. 161-
164 от НПК - 7 дела, по чл. 452 от НПК - 1, по ЗЕС - 7 дела, и 26 образувани по 
реда на ЗСРС и 2 дела по чл.72 НПК, чл.243 НПК – 3 дела.  

От свършените общо 194 първоинстанционни граждански, търговски, 
частни граждански и фирмени такива /по статистическите отчети/, с акт по 
същество са приключили 110 дела, от които 37 граждански дела, 63 търговски 
дела, 9 частни граждански и 1 фирмено. От постановените съдебни актове 24 
са по искове по СК и ЗЛС, от които 5 за произход и 6 осиновявания, като по 21 
искът е уважен изцяло и по 3 – частично; 14 решения са по облигационни 
искове, като по 6 искът е уважен изцяло, по 4 - частично и по 4 е отхвърлен; от 
общо 63 търговски дела решени по същество, по 31 исковете са уважени 
изцяло, 4 частично отхвърлени и 9 изцяло отхвърлени. Останалите 
производства са били образувани по молби за допускане на обезпечителни 
мерки. 

 
Б. Въззивни дела 
 
Общо свършените с акт по същество ВНОХД, ВНЧХД и ВАНД са 80 

дела. По 59 от тях първоинстанционната присъда е била потвърдена, по 9 – 
изменена, по 5 е била отменена изцяло, с връщане на делото за ново 
разглеждане и по 7 е отменена изцяло и е постановена нова присъда.  

От свършените общо 49 частни въззивни наказателни дела, с акт по 
същество са приключили 48 дела. 

При въззивните граждански и търговски дела, от общо свършените 
174, с акт по същество са приключили 154 дела. По 96 от тях 
първоинстанционното решение е оставено в сила, по 30 решението е изменено 
отчасти, по 25 е отменено изцяло и е постановено ново решение и по 3 
решението е обезсилено. Първоинстационното решение е отменено изцяло и е 
постановено ново решение от въззивния съд по 14 дела на Районен съд – 
Габрово, по 6 дела на Районен съд – Севлиево, както и по 5 въззивни 
граждански дела, образувани по жалби срещу действия на ЧСИ. 
Първоинстанционното решение е обезсилено по 3 дела на Районен съд – 
Габрово, Севлиево и Трявна. 

От свършените 155 въззивни частни граждански, със съдебен акт по 
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същество са приключили общо 140 дела. 
 
2.2. Брой на прекратените дела 
 
През отчетната 2018 година са били прекратени общо 166 производства 

пред Окръжния съд, от които 47 по наказателни дела и 119 по граждански и 
търговски дела. 
 

А. Първоинстанционни дела 
 
През годината са прекратени производствата по 7 НОХД, при 10 

прекратени през 2017 година. От тях, както бе посочено по-горе, по 3 дела 
наказателното производство е прекратено поради одобрено споразумение 
между прокурора и адвокатите на подсъдимите, по 4 дела е прекратено 
съдебното производство и са върнати за доразследване на прокурора. 

Основна причина за прекратяване на съдебните производства и 
връщането им за доразследване е 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. 

От свършените 87 частни наказателни дела /без разпитите/ 
производството е било прекратено също по 5 дела. 

При свършените първоинстанционни граждански и търговски дела 
производството е прекратено по общо   83   / 43 + 40/, при общо 49 /23 + 26/ 
дела за 2017 г. и общо по 47 дела за 2016 година. Причините за прекратяване 
са били различни - неизправяне на констатирани нередовности на исковата 
молба, оттегляне или отказ от иска, недопустимост на иска, липса на правен 
интерес, изпращане по подсъдност на други съдилища, отводи. 

Прекратено е само 1 частно гр. дело при 6 частни граждански дела през 
2017 г. и 3 за 2016 година.  

 
Б. Въззивни дела 
 
От свършените въззивни наказателни дела производството е 

прекратено само по 4 дела, спрямо 6 дела за 2017 г. и 3 дела за 2016 година. 
Основанията са оттегляне на жалбата или протеста. 

Прекратено е едно въззивно частно наказателно дело  спрямо 3 за 2017 
и 2016 г. Причината е липса правно основание или на правен интерес, 
пропуснат срок. 

Прекратените въззивни граждански дела са 20, спрямо 31 за 2017 г. и 
55 за 2016 година. Прекратяването на делата е било свързано преди всичко с 
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неправилно администриране от районните съдии, като след връщането им е 
продължавало тяхното разглеждане. 

 Прекратените въззивни частни граждански дела са 15 при 28 за 2017 
г. и 25 за 2016 година. Основанията са същите както при прекратените 
въззивни граждански дела. 

 
3. Висящи дела в края на отчетния период 
 
В края на отчетната 2018 година от общо 918 дела за разглеждане са 

останали несвършени 123, от които 19 наказателни и 104 граждански дела.  
  
А. Първоинстанционни дела 
 
В края на годината са останали несвършени: 8 наказателни общ 

характер дела при 6 наказателни общ характер дела за 2017 г. и 12 за 2016 
година, както и едно ЧНД, при 4 ЧНД за 2017 г. и 1 за 2016 г.  

От първоинстанционните граждански дела са останали несвършени 44 
при 24 спрямо 2017 г. и 2016 година. От търговските дела са останали 
несвършени 33 спрямо 22 за 2017 г. и 23 за 2016 година Няма несвършени 
частни граждански. 

 
Б. Въззивни дела 
 
Останали са несвършени 10 въззивни наказателни общ характер дела, 

при 17 за 2017 г., спрямо 14 за 2016 година. Няма несвършени въззивни 
частни наказателни дела. 

От въззивните граждански дела са останали несвършени 21 при 
толкова и за 2017 г. и 34 за 2016 година, а от въззивните частни граждански 
дела са останали несвършени 6 при 6 за 2017 г. и 11 за 2016 година.  

Общият брой на висящите в края на отчетния период дела е 11 % спрямо 
делата за разглеждане /918/, при 10,4 % за 2017 г. и 11,55 % за 2016 година. По 
този показател е налице устойчивост спрямо предходните години. 

 
4. Обжалвани и протестирани съдебни актове, резултати от въззивна  

и касационна проверка, изводи 
 
През отчетната 2018 година са обжалвани и протестирани общо 130, при 

151 съдебни актове за 2017 г. и 214 за 2016 година. От тях постановените по 
граждански и търговски дела са общо 97, при 117 за 2017 година и 177 за 2016 
година. От постановените по наказателни дела съдебни актове обжалвани и 
протестирани са общо 33, при 34 за 2017 г. и 37 за 2016 година. 

  
А. Граждански дела 
 
През 2018 г. са обжалвани 24 първоинстанционни граждански дела, 
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при 16 през 2017 г. и 21 за 2016 година, а при търговските дела – 28, при 22 за 
2017 г. и 46 за 2016 година. От тях са обжалвани 20 решения по облигационни 
искове, 14 решения по ТЗ, 6 решения по несъстоятелност, 3 решения по СК и 
ЗЛС и 9 други решения. Обжалвано е едно от постановените по частните 
граждански дела съдебни актове. 

 
Б. Наказателни дела 
 
Срещу произнесени и изготвени през отчетната 2018 година съдебни 

актове /присъди, определения и разпореждания/ по НОХД са подадени общо 
14 жалби и протести, при 20 за 2017 г. и 2016 г. От тях 4 - по дела, образувани 
за престъпления по глава ІІ-ра от НК,  2 - по дела по глава VІІ-ма, 8 - по дела 
по глава ХІ-та от НК. Срещу изготвени по частни наказателни дела решения и 
определения са подадени общо 15 частни жалби и протести, спрямо 15 през 
2017 и 2016 година. 

 
В. Въззивни производства 
 
От постановените по въззивните граждански дела съдебни актове са 

обжалвани  34, при 56 през 2017 г. и 91 през 2016 година. Срещу 10 по 
въззивни частни дела, при 14 за 2017 г. и 15 през 2016 година.  

При въззивните наказателни дела са обжалвани 4 присъди при две 
присъди през 2017 г. и 1 през 2016 г. Няма обжалвани съдебни актове, 
постановени по въззивните частни наказателни дела. 

От върнатите през отчетната година общо 57 граждански и търговски  
дела, с резултат от въззивната и касационна проверка, по 13 дела решението е 
потвърдено изцяло, по 25 дела не е допуснато касационно обжалване, по 11 
дела решението е изцяло отменено, с постановен акт по същество или делото е 
върнато за ново разглеждане и по 8 дела решението е частично потвърдено 
или недопуснато до касационно обжалване, а в другата част е отменено, с 
постановен акт по същество или върнато за разглеждане. По общо 18 дела 
определенията са потвърдени изцяло, по 3 дела не е допуснато касационно 
обжалване и по 10 дела определенията са отменени. 

От върнатите общо 18 наказателни дела, по 9 присъдите, респ. 
решенията, са били потвърдени, по 6 съдебният акт е частично изменен в 
наказателната част по приложениието на закона, по 2 отменени изцяло – 1 
изцяло отменен и делото върнато за ново разглеждане, по едно дело съдебният 
акт е отменен и е постановена нова присъда. От върнатите общо 19 
наказателни дела, с обжалвани  определения и разпореждания, 12 са били 
потвърдени от по-горната инстанция, 2 отменени и делото върнато за 
разглеждане, 1 отменено и върнато на прокурора и 2 отменени с постановен 
нов съдебен акт, 2 – изменени в наказателната част по отношение на 
наказанието. 

Въпреки лекото увеличение на отменените съдебни актове постановени 
по граждански и търговски дела, се запазва високото равнище на 
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недопуснатите до касационно обжалване решения  и определения на съда. По 
отношение на наказателните дела се запазва нивото на потвърдени съдебни 
актове спрямо предходните години, няма увеличение и при отменените 
присъди, решения, определения и разпореждания на съда. 

Оценката на тези данни води до извода за добро качество на 
правораздавателната дейност в окръжния съд, както по първоинстанционните 
граждански, търговски и наказателни дела, така също и по въззивните. Такава 
оценка се съдържа и в Акта, получен в Окръжен съд – Габрово през април 
2018 г., за резултатите от извършената в края на предходната година 
комплексна планова проверка от Инспектората към Висшия съдебен 
съвет, обхващаща образуването, движението и приключването в 
установените срокове на наказателните дела, въпреки, че касае по-ранни 
периоди. Положителна е и оценката за качеството и срочността на 
правораздавателната дейност на съдиите и от двете отделения, 
съдържаща се в доклада от извършената в края на отчетната 2018 година 
проверка от съдии от Апелативен съд – Велико Търново. 
 

5. Структура на осъдената престъпност 
 
През 2018 година са били предадени на съд общо 21 лица, от които 20 

осъдени, като на 19 е било наложено наказание лишаване от свобода. На 16 от 
осъдените 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 по-ниска степен на обществена 
опасност на деянието и дееца, така и на това, че е имало 4 съкратени съдебни 
следствия и решаване на делата със споразумение, като на 4 лица наложените 
наказания са определени по реда на чл.381-384 от НПК. Няма осъдени на 
лишаване от свобода с определен размер на наказанието над три и до десет 
години и на доживотен затвор. 

По видове престъпления осъдените и наказани лица са били както 
следва: 1 за престъпления против личността   на лишаване от свобода до три 
години и при условията на чл.66 от НК; за престъпления против стопанството  
- 4 лица с наложено наказание лишаване от свобода до 3 години, като на 2 от 
тях и с приложение на чл. 66 от НК; за престъпления против финансовата, 
данъчната и осигурителната система – 4 лица, с наложено наказание 
лишаване от свобода до 3 години с приложение на чл. 66 от НК; за 
общоопасни престъпления – 12 лица, от които 11 лица, с наложени 
наказания лишаване от свобода до 3 години, при 9 от тях и с приложението на 
чл. 66 от НК и 1 лице с наложено друго наказание. 

Няма осъдено непълнолетно лице. 
Анализът показва, че през отчетната 2018 година структурата на 

осъдената /наказаната/ престъпност формално се е запазила. 
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6. Оправдателни присъди 
 
През 2018 година е влязла в сила една оправдателна присъда. С присъда 

по н.о.х.д. № 1/2016 г. подсъдимият е признат за невинен за извършено 
престъпление по чл.343, ал.3 пр. пето, б”б”, пр. първо вр. с ал.1 б.“в” вр. с 
чл.342 ал.1 НК и е оправдан по повдигнатото му обвинение. С решение № 
43/26.03.2018 г. по в.н.о.х.д. № 493/2017 г. на Апелативен съд - В. Търново 
присъдата е потвърдена, а с решение № 127/27.09.2018 г. по н.д. № 511/2018 г. 
на ВКС решението е оставено в сила. 

 
7. Дела с обществен интерес – наказана престъпност  
 
През 2018 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: 

1. НОХД № 63/2018 година с докладчик, съдия Василева, е образувано 
на 18.06.2018 година, по обвинителен акт на ГОП срещу едно подсъдимо лице 
за извършено престъпление по чл.255 ал.3 вр. ал.1 т.2, вр. чл.26 от НК. Делото 
е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 16.07.2018  година, 
като в разпоредителното заседание е даден ход на делото по реда на глава 27 
НПК. Подсъдимата е осъдена на две години лишаване от свобода при 
условията на чл.66 ал.1 от НК. Присъдата не е обжалвана. 

 2. НОХД № 2/2018 г., с докладчик, съдия Костова, е образувано на  
09.01.2018 г., по обвинителен акт на ГОП срещу едно подсъдимо лице с 
обвинение по чл.354а, ал.1 изр.1 предл.4-то от НК. В разпоредително заседание  
на 09.02.2018 година е представено споразумение и производството е 
продължило по реда на глава 29 НПК. На подсъдимия е наложено наказание 
от една година лишаване от свобода, при условията на чл.66 ал.1 от НК. 

3. НОХД № 130/2017 г., с докладчик, съдия Костова, е образувано на 
04.12.2017 година, по обвинителен акт на ГОП срещу две подсъдими лица с 
обвинение по чл.354а, ал.1, изр.І-во, пр.ІV-то от НК. Делото е насрочено за 
15.01.2018 година, като в разпоредителното заседание е внесено споразумение 
между прокуратурата и подсъдимите.  Споразумението е одобрено, с което е 
определено наказание на едната подсъдима от 2 години лишаване от свобода, 
при условията на чл.66, ал.1 от НК и глоба в размер на пет хиляди лева и на 
другия подсъдим - наказание от единадесет месеца лишаване от свобода, при 
условията на  чл.66, ал.1 от НК. 

4. НОХД № 46/2017, с докладчик, съдия Попов, е образувано на 
06.06.2017 година, по обвинителен акт на ОП - Габрово срещу един подсъдим 
за извършено престъпление по чл. 255, ал. 3 във вр. с ал. 1, т. 1 и т. 2 във вр. с 
чл. 26 ал. 1 от НК. С присъда от 02.04.2018 година подсъдимият е осъден  на 
три години лишаване от свобода, при условията на чл.66, ал.1 от НК. 
Присъдата е обжалвана и АпС - В. Търново изменя присъдата в частта, с която 
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подсъдимият е признат за виновен да е избегнал установяването и плащането 
на данъчни задължения за разликата от 281 582,69 лв. до 312 008,05 лв, като я 
отменя и го признава за невинен и оправдава по тази част от обвинението по 
чл. 255 ал. 3 във вр. с ал. 1 т. 1 и т. 2 вр. с чл. 26 ал. 1 от НК. Изменя присъдата 
отчасти и относно уважения граждански иск. В останалата част присъдата е 
потвърдена. 

5. НОХД № 14/2018 година с докладчик, съдия Попов, е образувано на 
12.02.2018 година, по обвинителен акт на ОП - Габрово срещу трима 
подсъдими с обвинение по чл. 354а, ал. 1, изр. 1, предл.5 във връзка чл. 26, ал. 
1 от НК. Делото е насрочено за 13.03.2018 година и е проведено заседание по 
реда на глава 27 НПК. На единия от подсъдимите е наложено наказание от три 
години лишаване от свобода, при условията на чл. 66, ал.1 от НК, и глоба в 
размер на пет хиляди лева, на другите двама - по осем месеца лишаване от 
свобода, при условията на чл.66 НК и глоба в размер на 2000 лева. Присъдата 
е обжалвана. С решение от 02.07.2018 година на АпС - Велико Търново е 
потвърдена. 

6.  НОХД № 110/2018 година с докладчик, съдия Попов, е образувано 
на 31.10.2018 година, по обвинителен акт на ГОП срещу един подсъдим, с 
обвинение по 354а, ал. 1, изр. 1-во, предл. 4-то от НК. Делото е насрочено на 
20.11.2018 година, като е представено споразумение и делото е приключило  
по реда на глава 29 НПК, и на подсъдимия е наложено наказание една година 
лишаване от свобода с три години изпитателен срок.  
 

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 заместник-председател са разгледали писмени искания от органите по 
чл.173 от НПК, респ. чл.13 от ЗСРС по общо образувани 26 ЧНД, разпоредили 
са 17 разрешения за ползване на специални разузнавателни средства и 7 
разрешения за продължаване на срока за прилагане на разрешени СРС, като са 
постановени два отказа да бъде разрешено използване на специални 
разузнавателни средства. Като цяло исканията са били законосъобразни и 
добре обосновани. Издадени са и 19 разпореждания за унищожаване на 
събрана информация при прилагането на разрешените СРС, която няма да 
бъде използвана за нуждите на наказателния процес и изготвянето на ВДС, 
получени са пет комплекта веществени доказателствени средства, изготвени 
въз основа прилагането на разрешени СРС, както и 26 доклада, изготвени след 
преустановяване прилагането на разрешените специални разузнавателни 
средства. 
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ІІІ. СРЕДНА НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДЕБНИЯ РАЙОН. АНАЛИЗ ПО 
ОБЩ БРОЙ ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ПО СВЪРШЕНИ ДЕЛА 

 
По приложения годишен отчет за работата на съда, през 2018 година 

средната натовареност на съдиите по щат е 6,38 по общия брой дела за 
разглеждане и 5,52 по общия брой на свършените дела, а средната 
действителна натовареност – 7,29 при делата за разглеждане и 6,31 при 
свършените дела. 

Анализът на статистическите данни показва следното: 
1. Резултати на съдиите 
Съдия Минко Минков 
През 2018 година съдия Минков е имал за разглеждане общо 22  дела, от 

които 1 наказателни дела от общ характер, 6 въззивни наказателни, 11 частни 
наказателни, 4 въззивни частни наказателни дела. Свършил е 22 дела – 100 %. 
При въззивна и касационна проверка на обжалвани и от предходни години 
съдебни актове, върнати през 2018 година, 1 е потвърден и един 1 отменен с 
постановяване на нова присъда. 

Съдия Веселина Топалова 
През 2018 година съдия Топалова е имала за разглеждане общо 103 дела, 

от които 18 граждански първа инстанция, 26 въззивни граждански, 1 частни 
граждански, 19 въззивни частни граждански, 19 търговски, и 26 ч.н. дела. 
Свършила е 89 дела – 86 %. При въззивна и касационна проверка на 
обжалвани и от предходни години съдебни актове, върнати през 2018 година, 
4 са били потвърдени, 5 не са допуснати до касационно обжалване, 1 – 
частично отменени и 3 – изцяло отменени. 

Съдия Валентина Генжова 
През 2018 година съдия Генжова е имала за разглеждане общо 98 дела, 

от които 22 граждански първа инстанция, 28 въззивни граждански, 2 частни 
граждански, 24 въззивни частни граждански, 19 търговски, 3 ч.н. дела. 
Свършила е 86 дела – 88 %. При въззивна и касационна проверка на 
обжалвани и от предходни години съдебни актове, върнати през 2018 година, 
2 са били потвърдени, по 2 не е допуснато касационно обжалване, 1 – частично 
отменено и 2 отменени. 

Съдия Диана Василева 
През 2018 година съдия Василева е имала за разглеждане общо 51 дела, 

от които 5 наказателни дела от общ характер, 16 въззивни наказателни, 16 
частни наказателни, 12 въззивни частни наказателни и 1 ВАНД и 1 гражданско 
дело. Свършила е 51 дела – 100 %. При въззивна и касационна проверка на 
обжалвани и от предходни години съдебни актове, върнати през 2018 година, 
1 е потвърден и 1 – отменен и върнат за ново разглеждане. 

Съдия Полина Пенкова 
През 2018 година съдия Пенкова е имала за разглеждане общо 52 дела, 

от които 8 граждански дела първа инстанция, 16 въззивни граждански дела, 16 
въззивни частни граждански, 10 търговски, и 2 ч. н. дела. Свършила е 42 дела 
– 89 %. При въззивна и касационна проверка на обжалвани и от предходни 
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години съдебни актове, върнати през 2018 година, 3 са били потвърдени, по 2 
не е допуснато касационно обжалване, 1 – частично отменен. 

Съдия Благовеста Костова 
През 2018 година съдия Костова е имала за разглеждане общо 84 дела, 

от които 14 наказателни дела от общ характер, 27 въззивни наказателни, 5 
ВАНД, 26 частни наказателни и 14 въззивни частни наказателни. Свършила е 
74 дела – 88 %. При въззивна и касационна проверка на обжалвани и от 
предходни години съдебни актове, върнати през 2018 година, 4 са били 
потвърдени, 7 – отменени и 4 изменени. 

Съдия Галина Косева 
През 2018 година съдия Косева е имала за разглеждане общо 102 дела, 

от които 19 граждански дела първа инстанция, 31 въззивни граждански, 2 
частни граждански, 24 въззивни частни граждански, 22 търговски и 4 частни 
наказателни дела. Свършила е 84 дела – 82 %. При въззивна и касационна 
проверка на обжалвани и от предходни години съдебни актове, върнати през 
2018 година, 4 са били потвърдени, по 4 не е допуснато касационно 
обжалване, 3 – изцяло отменени и 1 – частично отменено. 

Съдия Пламен Попов  
През 2018 година съдия Попов е имал за разглеждане общо 84 дела, от 

които 10 наказателни от общ характер, 25 въззивни наказателни, 14 частни 
наказателни, 11 въззивни частни наказателни, 5 ВАНД, 27 частни наказателни 
дела,14 въззивни частни наказателни, 2 граждански дела и 1 търговско дело. 
Свършил е 77 дела – 91 %. При въззивна и касационна проверка на обжалвани 
съдебни актове, върнати през 2018 година, 6 са потвърдени, 1 акт отменен и 
делото върнато за ново разглеждане и 2 акта - изменени. 

Съдия Кремена Големанова 
През 2018 година съдия Големанова е имала за разглеждане общо 94 

дела, от които 16 граждански първа инстанция, 27 въззивни граждански, 1 
частни граждански, 22 въззивни частни граждански, 22 търговски, 1 фирмено 
и 5 частно наказателно дело. Свършила е 80 дела – 85 %. При въззивна и 
касационна проверка на обжалвани съдебни актове, върнати през 2018 година, 
7 са потвърдени, 6 не са допуснати до касационно обжалване и 1 акт - отменен. 

Съдия Ива Димова 
През 2018 година съдия Димова е имала за разглеждане общо 98 дела, от 

които 20 граждански първа инстанция, 27 въззивни граждански, 2 частни 
граждански, 23 въззивни частни граждански, 21 търговски, 2 ВНОХД и 3 
частни наказателни дела. Свършила е 83 дела – 85 %. При въззивна и 
касационна проверка на обжалвани съдебни актове, върнати през 2018 година, 
4 са били потвърдени, 4 – недопуснати до касационни обжалване и 6 
отменени. 

Съдия Симона Миланези 
През 2018 година съдия Миланези е имала за разглеждане общо 99 дела, 

от които 19 граждански първа инстанция, 31 въззивни граждански дела, 2 
частни граждански, 21 въззивни частни граждански, 22 търговски, 1 ВНОХД и 
3 частни наказателни дела. Свършила е 82 дела – 83 %. При въззивна и 
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касационна проверка на обжалвани съдебни актове, върнати през 2018 година, 
3 са потвърдени, 3 – недопуснати до касационно обжалване, 4 отменени и 2 - 
частично отменени. 

Младши съдия Мария Дългичева 
През 2018 година младши съдия Дългичева е имала за разглеждане общо 

31 дела, от които 9 въззивни граждански, 10 въззивни частни граждански, 8 
въззивни наказателни, 4 въззивни частни наказателни. Свършила е 25 дела – 
81 %.  

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, които реално са участвали и в 
разпределението, разглеждането и решаване и на наказателни дела. По 
отношение брой разгледани и решени граждански и търговски дела с най-
голяма натовареност са били съдия Косева, съдия Миланези и съдия Димова. 
Сравнително висока натовареност се отчита и по двата показателя и при съдия 
Топалова, която основно е образувала и разпределяла постъпващите 
граждански и търговски дела, извършвала е и административна дейност, както 
и решавала ЧНД, образувани по искания по ЗСРС, в качеството си на 
оправомощен зам.-председател и като и.ф. административен ръководител. При 
съдиите от наказателното отделение, на база брой разгледани и решени дела, с 
относително еднаква натовареност са били съдия Костова и съдия Попов. 
Следва да се отчете и обстоятелството, че съдия Пенкова за период от три 
месеца е била командирована в Апелативен съд - Велико Търново и 
гражданското отделение е работило в намален състав. Същото следва да се 
каже и за съдиите, разглеждащи наказателни дела. От средата на месец 
октомври 2018 г. съдия Василева, разглеждаща наказателни дела, е 
командирована в Апелативен съд - Велико Търново, което практически оставя 
наказателното отделение само с двама съдии - съдия Костова и съдия Попов. В 
разглеждането на въззивни наказателни дела е включена и мл. съдия 
Дългичева, но с намален процент на участие, поради което основната тежест 
на разглеждане на наказателните дела бе изнесена от двамата съдии в 
наказателното отделение. 

 
ІV. РЕВИЗИОННА ДЕЙНОСТ 
 През м. декември 2018 година, въз основа заповед № 459 от 16.11.2018 

година на и.ф.административен 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 Пенкова, съдия Косева, съдия Попов - в 
Районен съд – Габрово; съдия Генжова и съдия Костова - в Районен съд – 
Севлиево; съдия Попов и съдия Големанова – в Районен съд – Дряново и съдия 
Костова и съдия Димова – в Районен съд – Трявна. По обхват проверките са за 
период от 01.01.2018 година до 30.11.2018 година. Констатациите, посочени в 
изготвените и представени на председателя на окръжния съд доклади, са 



 23

изцяло положителни, но въпреки това са обсъдени на традиционното общо 
събрание на съдиите от окръжния и районните съдилища, в присъствието и на 
съдебните изпълнители, проведено на 25.01.2019 година. 
 

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 е извършен ремонт на фасадата на сградата - 
почистване на каменната облицовка, с премахване на графитните рисунки на 
ниво партерен етаж, както и за уплътнение на дограмата, пропускваща вода в 
помещенията при силни валежи, придружени с вятър. По предписание на 
службата за трудова медицина е подменено осветлението в съдебна зала № 4, 
както и в три кабинета. 

Обследването на сградата през предходната година, както от страна на 
органите на съдебната охрана, така също и от Рeгионална дирекция „Пожарна 
безопасност и защита на населението” - Габрово, налага извършването и на 
следните ремонтни дейности и оборудване: осигуряване на всички помещения 
и коридорите на сградата с автоматична пожароизвестителна система, 
изграждане на евакуационно и аварийно осветление. 

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. Във връзка с това не бе 
удовлетворено искане до ВСС за отпускане на парични средства за частичен 
ремонт и освежаване на работни помещения, коридори и част от 
вътрешностълбищния участък. Съществен проблем, който придобива все 
повече актуалност, е липсата на достатъчно физическо пространство за 
държавните съдебни изпълнители при Районен съд – Габрово, които 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. Същият проблем се поставя и за съдебните секретари в 
районния съд, които са по трима в едно работно помещение. 

Сградата се охранява физически през деня от Областно звено „Охрана”, 
а в останалото време, чрез СОТ – частна охранителна фирма. 

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

проблеми   
      

През изминалата 2018 година от Окръжен съд - Габрово не е отправяно 
искане за финансови средства към ВСС. Причината за това е свързана с 
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доставка на компютърна и офис техника по обществена поръчка, проведена от 
ВСС за всички съдилища през предходната година. В края на месец декември 
2017 г. са доставени общо 10 броя компютърни конфигурации (състоящи се от 
компютър + монитор), 1 брой документен скенер HP ScanJet Pro 3500f1 и 11 
броя лазерни принтери HP Pro M203dn. На компютрите е инсталирана 
операционна система Windows 7 - адекватна към съвременните изисквания на 
приложния софтуер. С новите конфигурации в началото на 2018 г. са  
подменени почти всички стари такива, някои от които са в експлоатация от 
2007 година. 

През месец ноември 2018 година със средства от издръжката са закупени 
и въведени в експлоатация общо 3 броя нови компютърни конфигурации, с 
които са заменени и последните стари такива. 

В края на 2018 година с налични средства са закупени и два външни 2.5“ 
твърди диска по 2TB, съгласно предписанията дадени в т.77 на Протокол № 18 
на Пленума на ВСС от 01.11.2018 година, с който се утвърждава План за 
надеждност и архивиране на информацията.  

През декември 2018 година с налични средства е закупен един брой 
мултимедиен проектор ACER H5382BD заедно с екран към него. Целта е да се 
ползва при презентации по време на представяне и приемане на отчетните 
доклади, при провеждане на обучения и при посещения в съдебната палата в 
Дни на отворени врати. 

При ограничения бюджет и през 2018 година са закупувани основно 
само консумативи (тонери, хартия) за копирните машини и принтерите. За 
лазерните принтери и мултифункционалното устройство са купувани 
неоригинални тонери, като критерият е по-ниска цена на почти същото 
качество. Само за копирните машини са осигурявани оригинални консумативи 
(тонери и оптични барабанни модули). За поредна година се запазват високите 
нива на разход на консумативите, произтичащи от съответните разпоредби в 
нормативните актове, 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 да се прилагат по друго дело. 

Компютърната мрежа, която се използва в Окръжен съд - Габрово, е 
изградена още през 2001 година 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 следните: 
1. От 01.10.2015 година е внедрена в експлоатация „Система за 

случайно разпределение на съдебни дела" (ССРД), разработена от „Смарт 
Системс" ЕООД, чрез която се извършва разпределението на постъпващите 
дела на случаен принцип. Въпросната система е чисто web базирана, като 
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, определен със заповед на административния ръководител 
на съда. Всеки един потребител е с предварително дефинирана роля 
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(администратор и/или разпределящ, съдия) и съобразно тази роля притежава 
достъп само до съответните групи дела, които също са предварително 
дефинирани според нуждите, на основание заповед на председателя. 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 рзпределението 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. данни. След 
разширяване на нейната функционалност, от 01.04.2016 г. е добавено ново 
поле „шифър на дело", който се попълва задължително и чрез този шифър 
системата взаимодейства с новата „Система за изчисляване на натовареността 
на съдиите", описана в т. 2. 

2. От 01.04.2016 година е въведена в експлоатация нова „Система за 
изчисляване на натовареността на съдиите" (СИНС), отново разработена от 
„Смарт Системс" ЕООД. Тази нова система е пряко свързана със Системата за 
случайно разпределение на делата (ССРД), като връзката е еднопосочна - 
всички данни за разпределението на всяко едно дело в ССРД се прехвърлят 
автоматично. Достъп до тази система имат всички предварително дефинирани 
потребители (съдии, служители, администратори) в ССРД и не се изисква 
наличието на КЕП на всеки потребител, тъй като данните вече са въведени с 
такъв в ССРД. Тук водещият параметър е „шифър"-ът на всяко дело, защото 
на база на него се определя предварително зададен коефициент на тежест за 
всяко дело на всеки съдия. Тези коефициенти на тежест са дефинирани и 
описани подробно в „Правила за оценка на натовареността на съдиите", 
приети от ВСС с решение по протокол № 62/16.12.2015 г.; изм. и доп. по 
протокол № 15/24.03.2016 г.; изм. и доп. с решение на СК на ВСС по протокол 
№ 23/08.11.2016 г.; изм. и доп. по протокол № 29 от 20.12.2016 г. заедно с 
Методиката за прилагането им. Системата дава възможност по всяко дело да 
може (ако има основания за това) да се извършва корекция 
(намаляване/увеличаване) на този предварително определен коефициент. Това 
става с попълване на съответната бланка за корекция. Като недостатък може 
да се посочи, че към момента вида им в системата СИНС не отговаря точно на 
хартиените бланки, прилагани към всяко дело, по което има промяна на 
коефициента. Своеременно е сигнализиран ВСС и „Смарт Системс“ ЕООД, но 
все още няма получен отговор. 

3. Правно-информационна система "АЛИС" с нови версии: „Апис 7", 
„Апис Евро право 7" и „Апис - ТРЗ", която е в експлоатация от началото на 
2003 година и е със закупен абонамент и за отчетната 2018 г. 

4. От 01.09.2016 година е изградена и въведена в експлоатация 
„Система от информационни монитори" пред всяка съдебна зала. На тях се 
визуализира списък на делата, насрочени за деня в съответната зала, като този 
списък е динамичен и дава възможност да се проследи кое дело се разглежда в 
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момента. Системата е базирана на малък сървър, 2 компютъра с монитори (по 
един пред всяка една от залите) и съответния софтуер с потребителски 
интерфейс. Списъците с насрочените за деня дела се извличат автоматично от 
базата данни на деловодната система, като оторизираните потребители просто 
„активират" тези списъци и същите се визуализират на мониторите. Това е 
още едно улеснение за гражданите и участниците в съдебния процес и 
поредната малка стъпка по пътя към изграждането на т.нар. електронно 
правосъдие. 

5. Съдебна автоматизирана система (САС) - разработена от 
"Информационно обслужване" АД - Варна. Закупена през ноември 2008 
година, в реална употреба е от януари 2009 г. В течение на осемгодишното й 
използване, въпреки забелязаните пропуски и недостатъци във 
функционалността и най-вече при генерирането на необходимите справки, 
тази система е най-подходящата за целите на съда. Както във всяка 
автоматизирана система през изминалата 2018 година е имало забележки към 
функционалността и интерфейса на програмата, но от фирмата, разработила 
САС, са направени съответните корекции. През 2018 година успешно са 
приложени текущите обновявания на системата. Тази година следва да се 
отбележи факта, че може да се даде пълна гаранция за точността на 
статистическите отчети за ВСС на база таблиците с данни, генерирани 
директно от САС. След анализ за достоверност са приети данните, генерирани 
от САС и са вписани в статистическите отчети за дейността на съда за 2018 
година. 

6. 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. 

7. През отчетния период продължава извършването на справки чрез 
отдалечен достъп до Национална база данни ”Население” към ГД „ГРАО”. 
Достъпът до НБД „Население” се използва за извършване на справки, които се 
прилагат по съответните дела и това е от голямо значение за бързината на 
правораздавателния процес. Продължава традиционния автоматичен обмен на 
данни по електронен път от деловодната система САС на Окръжен съд- 
Габрово към ядрото на Единната информационна система за противодействие 
на престъпността (ЕИСПП). Всички съдии и цялата съдебната администрация 
разполагат с неограничен достъп до интернет, като в същото време са 
запознати и спазват съответни правила за сърфиране и недопускане изтегляне 
на зловредни файлове, добавки и софтуер, с което биха довели до изтичане на 
служебна информация в интернет или унищожаване на такава по сървърите на 
съда. 

Въпреки трудностите и недостатъчните финансови средства, с които 
Окръжен съд – Габрово се сблъсква непрекъснато, през отчетната 2018 година 
съдът успява да продължи процесът на модернизация и подмяна на използваната 
компютърна и офис техника с цел оптимизиране работата на съдиите и 
съдебните служители и улесняване достъпа на гражданите до правосъдие. 
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VІ. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО 

КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ И 
КОМУНИКАЦИОННИЯ ПЛАН НА СЪДА 

 
През 2018 година Окръжен съд – Габрово осъществява редица дейности 

и инициативи, с цел предоставяне на обществеността на ясна и изчерпателна 
информация за работата на съда, подобряване обслужването на гражданите и 
оптимизиране на комуникацията с външните публики. Основна целева група 
са били страните по делата, техните процесуални представители и останалите 
участници в съдебните производства. Приоритет за съда е било и ефективното 
взаимодействие с Висшия съдебен съвет, със съдилищата от района на 
Окръжен съд – Габрово и Апелативния район, както и с други органи от 
съдебната система и институции от местната и централната власт. Сред 
целевите групи попадат и младите хора, проявяващи интерес към правото и 
дейността на правораздавателните органи, както и представителите на 
медиите.  

Основен канал за комуникация с външните общности е била интернет 
страницата на съда, където ежеседмично са публикувани графици за 
насрочените дела през предстоящ работен период, а ежедневно са помествани 
и графици по отделните зали за текущия ден. Последната информация се 
визуализира и на монтираните в Съдебната палата електронни табла. 
Съобразно изискванията чл. 64 от ЗСВ на интернет страницата своевременно 
са оповестявани и подлежащите на публикуване съдебни актове по 
граждански, търговски и наказателни дела. В отделна секция всеки месец са 
публикувани и справки за влезлите в сила присъди, решения, определения и 
разпореждания. Съгласно разпоредбата на чл. 487, ал. 2 от ГПК на 
електронната страница на съда 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 преводачи.  

През 2018 г. са осъществени редица дейности, насочени към по-доброто 
познаване на функциите на съда и повишаване на общественото доверие по 
отношение на дейността му. В тази насока е участието на съдиите Косева, 
Костова и Димова, като лектори в занятията от образователната програма 
„Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие”, която през 
миналата година обхвана над 160 ученици от две учебни заведения в града. 
Извън посочената програма в съда гостуваха и ученици от още две гимназии, 
които също имаха възможност да добият непосредствена представа за начина, 
по който функционира институцията и да се срещнат със съдии. 

Спазена е и традицията за провеждане на „Ден на отворени врати”, 
който през изминалия отчетен период е белязан с най-голям брой посетители в 
сравнение с предходните години. През 2018-а продължава и провеждането на 
приемен ден на ръководството на съда.  

През отчетния период чрез служителя за „Връзки с обществеността” са 
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поддържани постоянните комуникации с представителите на медиите - 
осигурена възможност на журналистите възможно най-бързо да получават 
отговори и на отправени от тях запитвания по телефон или електронна поща. 

Наред с това 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. При констатирана неточност в 
медийна публикация, своевременно е осъществявана връзка с медията, с 
искане (при възможност) за корекция на публикуваното. През годината е 
актуализиран и поместения на интернет страницата на съда Наръчник за 
журналисти. 

С цел обогатяване правната култура на обществото и по-доброто 
разбиране на правораздавателния процес, са изготвяни информационни 
брошури и презентации, представящи структурата на съдебната система в 
страната, видовете дела, правата и задълженията на участниците в съдебните 
производства и др. Актуализирани са и публикуваните в интернет страницата 
на съда образци на молби, заявления, декларации и др., които улесняват 
гражданите при депозиране на документи във връзка с производствата по 
делата или административната дейност. 

В съответствие с изискванията за публичност и прозрачност по 
отношение дейността на институцията, на интернет страницата са поместени 
още бюджета на съда за 2018 г., Годишният доклад за дейността през 2017 г., 
декларациите на съдебните служители по ЗПКОНПИ. 

С посоченото по-горе са изпълнени заложените в Комуникационния 
план на съда за 2018 година дейности.  

Отчет по прилагането на Закона за достъп до обществена 
информация 

През 2018 година в съда са постъпили седем заявления по Закона за 
достъп до обществена информация, две от които изпратени от физически лица 
и 5 – от неправителствени организации.  

По шест от заявленията на заявителите е предоставен достъп до 
търсената информация. По едно от постъпилите заявления на заявителя са 
дадени указания за допълване на искането с изискуеми от закона данни. 
Указанията не са изпълнени в срок, поради което заявлението е оставено без 
разглеждане.  

Анализ на изпълнението на Комуникационната стратегия по 
индикатори 

Анализът на извършеното през годината показва изпълнение по осем от 
индикаторите, заложени в Механизма за мониторинг и оценка, разписан в 
приложение 2 на Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014 – 2020 
г. Реализирани са дейности по индикаторите: „Обслужени запитвания по 
Закона за достъп до обществена информация“, „Брой медийни изяви“, 
„Вътрешни информационни бюлетини, разпространени към изпълнителната и 
законодателната власт и в рамките на съдебната власт“, „Честота на 
обновяване на информацията на уебсайтовете на органите на съдебната власт“, 
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„Събития и инициативи, насочени към гражданите“ и „Информационни 
кампании, насочени към повишаване на осведомеността и правната култура“. 
Изхождайки от поддържания от служителя за „връзки с обществеността“ 
архив от медийни публикации и данните от външния медиен мониторинг е 
отчетено изпълнение и по показателите „Публикации и излъчвания в 
печатните и електронните медии“ и „Успеваемост на прессъбщенията“. По 
същите обаче е трудно да се посочат конкретни стойности, поради липсата на 
възможност за обективно измерване.  

Окръжен съд – Габрово не отчита изпълнение по индикаторите 
„Координационни срещи на представители „връзки с обществеността“ на 
органите на съдебната власт“ и „Проведени обучения за повишаване на 
квалификацията, свързана с комуникацията с вътрешни и външни публики“, 
тъй като не е инициирал събития в тази насока. Същевременно представители 
на съда са участвали в различни форуми (инициирани  от други институции), 
насочени към оптимизиране на практиките по отношение на 
комуникационните дейности и подобряване на комуникационните умения.  

Не се отчита изпълнение и по индикаторите „Информационни системи, 
осигуряващи онлайн достъп до информация за граждани и фирми“ и 
„Нови/обновени уебсайтове на органи на съдебната власт“, поради липса на 
добавени нови модули към вече ползваните (и отчетени в предходен период) 
информационни системи и уебсайт. През годината не са осъществявани 
дейности и по индикатора „Взаимодействие между органите на съдебната 
власт и организациите от неправителствения сектор“. Отсъствието на 
кризисни ситуации в съда през 2018 г. обуславя неизпълнението и по 
индикатора „Време за реакция при комуникационни/медийни кризи“.  

По индикаторите „Достигната аудитория по целеви групи“, „Отношение 
на медиите по теми, свързани със съдебната система“, „Репутация на органите 
на съдебната власт в социалните медии“ и „Подобрение на нагласите и 
отношението на широката общественост към органите на съдебната власт“ не 
се отчитат стойности, поради липсата на възможност за обективно измерване.  
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ОБОБЩЕН АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА 
РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА 

 
І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 
 
Районен съд - Габрово 
Кадрова обезпеченост на съдиите 
Районен съд - Габрово започва отчетната 2018 година с утвърден щат за 

общо десет съдии, в следния състав: административен ръководител - 
председател – Пламен Денев; заместник-председател – Велемира 
Димитрова; районни съдии – Диана Петракиева, Радосвета Станимирова, 
Диян Атанасов, Гергана Антонова, Зорница Петрова, Христо Христов, Васил 
Ставрев и Боян Косев.  

Шестима от съдиите разглеждат граждански дела, а четирима - 
наказателни. 

Със заповед № 148, издадена на 18 април 2018 година от 
административния ръководител - председател на Окръжен съд - Габрово, 
съдия Боян Христов Косев е бил командирован в Районен съд – Трявна, 
считано от 23 април 2018 година до приключване на открит конкурс за 
преместване и встъпване в длъжност на спечелилия кандидат за съдия в него, 
но не повече от три месеца, и поради тази причина до 23.06.2018 година не е 
участвал в разглеждането на гражданските дела в Районен съд - Габрово.  

Общият обем на работа, с който се справя колектива на съда, дава 
основание за положителна оценка на работата. На базата на анализ на 
постигнатите за отчетния период резултати и с оглед на утвърдените 
критерии, дейността на съда като цяло, както и тази на всеки отделен съдия, 
следва да бъде определена като много добра.  

Всички съдии са започвали своевременно насрочените съдебни 
заседания, като са проявявали старание при подготовката и прецизност при 
провеждането им. Полагани са необходимите усилия за създаване на единна 
практика при решаване на делата. Съдиите, разглеждащи определени видове 
дела, са обсъждали възникнали спорни въпроси помежду им, като в много 
случаи е търсено мнение и съдействие на съдиите от Окръжен съд - Габрово. 
През 2018, както и през предходните години, е продължена практиката да се 
дискутират теоретични и практически проблеми, обсъждани са различни тези 
с цел постигане на единно мнение. В работата си съдиите от Районен съд - 
Габрово не са допускали да останат несвоевременно решени проблеми във 
връзка с приложението на материалните и процесуални закони.  

Отчетената през годината добра работа е резултат на отговорността, 
професионализма и проявеното съзнание на съдиите в Районен съд - Габрово, 
които отново показват, че са в състояние да реагират гъвкаво и адекватно при 
изпълнение на своите професионални задължения.  

Временното отсъствие на един от съдиите през 2018 година е фактор, 
който би оказал неблагоприятно влияние върху добрите практики и 
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организацията на работа, която е създадена. Въпреки това същите се запазват 
и през отчетната 2018 година, независимо от обстоятелството, че неговото 
командироване в Районен съд - Трявна води до натоварване на останалите 
петима съдии, разглеждащи граждански дела. 

Разпределянето на видовете дела в Районен съд - Габрово се извършва 
на случаен принцип чрез централизираната система за разпределение от 
административния ръководител – председател за наказателните дела, както и 
от заместника на административния ръководител за гражданските дела. В 
тяхно отсъствие дейността по разпределението се извършва при спазване на 
същия принцип от съдии, определени със заповед. Всеки протокол за избор се 
изпраща на сайта на ВСС и се прилага към съответното дело. През годината не 
са налагани наказания на служители и съдии от състава на съда.  

Кадрова обезпеченост на съдебната администрация 
Утвърденият щат за административно – техническия персонал в Районен 

съд - Габрово в началото на отчетния период е включвал общо 31 служители. 
През годината има следното движение на кадри: 

1. Със Заповед № РД-14-34 от 22 януари 2018 година е прекратено 
трудовото правоотношение с Пенка Петкова Казакова – чистач, поради 
придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, считано от 01 
март 2018 година. 

2. През 2017 година са назначени двама съдебни секретари  - Радинка 
Стефанова Кулекова-Атанасова и Ина Петрова Георгиева на основание чл. 
325, т. 4 от КТ до провеждане на конкурс. 

Със Заповед № РД-13-346, издадена на 26.09.2017 година от 
административния ръководител – председател на Районен съд - Габрово, е 
обявен конкурс по документи, събеседване и практически изпит за длъжност 
„призовкар“ и 2 щатни бройки за длъжност „съдебен секретар“, който 
приключва на 04 януари 2018 година. Назначената във връзка с неговото 
провеждане комисия чрез окончателен протокол от 22 януари 2018 година, 
след приключване на всички етапи от конкурса, е класирала на първо и второ 
място кандидатите за съдебен секретар - Радинка Стефанова Кулекова-
Атанасова и Ива Петрова Георгиева, а за длъжността  „призовкар“ на първо 
място Антони Антонов Митрофанов, и е предложила на Административния 
ръководител-председател на Районен съд – Габрово да сключи трудови 
договори с класираните кандидати. 

3. Със Заповед № РД-14-35 от 22 януари 2018 г. е прекратено трудовото 
правоотношение с Радинка Стефанова Кулекова-Атанасова – съдебен секретар  
при Районен съд - Габрово на основание чл. 325, т.8 от КТ, считано от 
23.01.2018 година. 

4. Със Заповед № РД-14-36 от 22 януари 2018 година е прекратено 
трудовото правоотношение с Ина Петрова Георгиева – съдебен секретар  при 
Районен съд -  Габрово на основание чл. 325, т.8 от КТ, считано от 23.01.2018 
година. 

5. Със Заповед № РД-14-37 от 22 януари 2018 година е прекратено 
трудовото правоотношение с Николай Колев Николов – призовкар при 
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Районен съд Габрово на основание чл. 325, т.8 от КТ, считано от 01.02.2018 
година. 

С класиралите се на първо и второ място кандидати за длъжността 
„съдебен секретар“, както и на първо място за длъжността „призовкар“, са 
сключени трудови договори, както следва: 
  – трудов договор № 01 от 23 януари 2018 година, с който Радинка 
Стефанова Кулекова – Атанасова е назначена за съдебен секретар, считано от 
23 януари 2018 година;  
  - трудов договор № 02 от 23 януари 2018 година, с който Ина Георгиева 
Петрова е назначена за съдебен секретар, считано от 23 януари 2018 година; 
  - трудов договор № 03 от 19 февруари 2018 година, с който Антони 
Антонов Митрофанов е назначен за призовкар, считано от 19 февруари  2018 
година. 

След сериозно заболяване, през месец декември 2017 година съдебният 
секретар Стефка Димитрова Митева излиза в продължителен отпуск по 
болест. Поради тази причина, с цел създаване на условия за оптимизиране 
работата на съдебните секретари в Районен съд - Габрово и за предотвратяване 
на тяхната натовареност, с трудов договор  № 04  от 19 февруари 2018 година, 
на основание чл. 68, ал. 3 от КТ - до завръщане на  съдебният служител, който 
отсъства от работа, на длъжността „съдебен секретар” е назначена Виолина 
Тихомирова Тодорова, класирана на трето място в проведения конкурс за 
съдебни секретари. 

6. С трудов договор  № 05 от 01 март 2018 година на основание чл. 343 
ал.2  от Закона за съдебната власт Николинка Николова Колева е назначена за 
чистач, считано от 01 март 2018 година. 

7. Със заповед № РД-14-114 от 27 март 2018 година, на основание чл. 
325, ал.1, т.1 от КТ е прекратено трудовото правоотношение с Веселина 
Йосифова Венкова – съдебен секретар в Районен съд – Габрово, считано от 02 
май 2018 година. 

8. С трудов договор № 06 от 11 май 2018 година на основание чл. 68, ал. 
1, т. 4 от КТ, на освободената длъжност „съдебен секретар“ е назначена Лидия 
Красимирова Симеонова, считано от 11 май 2018 година 

Други кадрови промени не са извършвани. Районен съд - Габрово е 
приключил отчетната 2018 година с утвърден щат за административно – 
техническия персонал от тридесет и двама служители. В края на годината 
тяхното разпределение по длъжности е, както следва: съдебен администратор 
– Лидия Ненова, системен администратор – Милен Димитров, главен 
счетоводител – Соня Гъдева,  счетоводител – Ивелина Косева, съдебни 
секретари – Лидия Красимирова Симеонова, Ина Георгиева, Радинка 
Стефанова Кулекова-Атанасова, Елисавета Илиева, Стефка Митева, Ваня 
Николова, Даниела Марчева, Росица Ненова и Красимира Николова, 
деловодители – Ганка Велчева, Диана Стойкова, Мария Кирова, Анета 
Хайтова, Надежда Гатева, Надежда Стефанова, Галина Бачийска и 
Маргарита Иванова, архивар – Анелия Кисьова, съдебни деловодители в 
СИС – Дарина Георгиева и Светла Величкова, Галя Димитрова – 
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счетоводител СИС, призовкари – Георги Болтаджиев, Николай Пенков, 
Димитър Янков, Антони Антонов Митрофанов и Мариана Вачкова, чистачи 
– Лиляна Нешева и Николинка Колева. 

Служителите в Районен съд – Габрово са с дългогодишен стаж и опит.  
С оглед посочените обстоятелства работата на съдебните служители се 

оценява като много добра, всички полагат усилия и проявяват отговорност, 
бързина, качество и срочност при изпълнение на задълженията си през 
отчетната 2018 година. 

Предложения за промени в щата – мотиви 
С решение по Протокол № 1 от заседание на Съдийската колегия на 

ВСС, проведено на 20 април 2016 година, щатната численост на Районен съд 
Габрово е намалена с 1 щатна бройка за длъжността „административен 
секретар“.  

След извършеното съкращаване през 2016 година на щатната бройка за 
административен секретар, съдебният администратор при Районен съд –
Габрово освен конкретните задължения, предвидени по Глава I-ва „Съдебен 
администратор“ и Глава III- та „Административен секретар“ от Правилника за 
администрацията в съдилищата, е продължил да изпълнява и множество други 
дейности, най-важните от които се отнасят до: събиране и обобщаване на 
статистическа информация; подготовка и водене на всички документи и 
регистри, изискващи се от разпоредбите на действащите нормативни актове и 
ИА „Инспекция по труда” във връзка с личния състав; приемане и 
регистриране на входящата кореспонденция на Районен съд - Габрово, както и 
дейността по разпределение и направляване на постъпилата в него поща; 
воденето на регистър за достъп до обществена информация; техническата 
подготовка на общите събрания на съдиите и съдебните служители; 
разпределение на закупените материали между отделните служби съобразно 
заявеното от тях; организацията във връзка с приемането и съхраняването на 
акцидентните материали; изготвяне на лично досие за всеки съдия и съдебен 
служител, в което подрежда документите относно възникване на трудовото 
правоотношение,  настъпилите промени в него, отпуските, командировките, 
наложените дисциплинарни наказания, както и изготвянето на съответните 
проекти на документи (трудови договори, допълнителни споразумения, 
заповеди за отпуск, заповеди за командировка) във връзка с него; водене на 
списък на личния състав на съда; отразяване на всички настъпили промени в 
служебните и трудовите правоотношения на съдиите и служителите, и тяхното 
оформяне съгласно изискванията на действащото законодателство; изготвяне 
на справки относно неизползваните отпуски, както и графици за ползване на 
отпуските от служителите през текущата година; извършване на ежегоден 
преглед на стратегията за управление на риска и направата на предложения за 
нейното актуализиране; изготвяне и утвърждаване на годишен план за 
обучение на магистрати и съдебни служители; дейността, свързана с 
противопожарните въпроси в съда, на която е отговорник, както и на 
дейността, свързана със спазването на действащите Вътрешни правила по 
СФУК; актуализирането и изготвянето на стратегическия план на Районен съд 
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Габрово; отпускане на материали срещу оформени по съответния ред складови 
разписки; поддържане на регистър на настъпилите трудови злополуки и 
съхраняване на съответните декларации, протоколи и заповеди във връзка с 
тях. Съдебният администратор в Районен съд – Габрово изпълнява също така 
функциите на „Завеждащ регистратура за класифицирана информация по 
ЗЗКИ” и „Финансов контрольор“, като осигурява и обезпечаването на 
администрацията с материално-технически условия на работа (работно място, 
канцеларски материали и др.).  

Предвид големия обем на осъществяваната от съдебния 
администратор дейност и трудностите във връзка с осигуряване на лице, 
което да го замества при негово отсъствие по болест или през времето, в 
което той ползва отпуск, и към настоящия момент административният 
ръководител-председател поддържа изразеното си становище, че остава 
наложително щатната численост на Районен съд - Габрово да бъде 
увеличена с една щатна бройка за длъжност „човешки ресурси“.  

По щат съдебните деловодители в Районен съд - Габрово са 11 на брой, 
като трима от тях работят в Съдебно-изпълнителната служба, един в Бюро 
"Съдимост", четирима - в гражданското деловодство, двама - в наказателното 
деловодство и един деловодител "Регистратура". В съда се поддържат три 
отделни деловодства – гражданско, наказателно и съдебно-изпълнително, а 
деловодител от служба "Съдебно деловодство" регулярно замества съдебния 
деловодител в Бюро “Съдимост” при негово отсъствие. Служителите 
изпълняват задълженията си по Глава VIII-ма от Правилника за 
администрацията в съдилищата.  

Човешкият фактор има решаващо значение за извършване на дейността, 
свързана с обработката на делата независимо от навлизането на технологиите 
в тази сфера, тъй като в Районен съд - Габрово, както и във всички останали 
съдилища, обработката на делата по електронен път не е заменила изцяло 
книжните носители. Поради това служителите в него са ангажирани 
паралелно освен с „традиционното” вписване в книгите, и с електронната 
обработка на делата. 

През отчетната 2018 година, както и през предходните две години, броят 
на заповедните производства по чл. 410 ГПК е висок и продължава да 
ангажира значителна част от капацитета на съда с оглед на обособената в него 
структура на делата. Макар и да не са същински дела, по които се решават 
спорове, от деловодна гледна точка този вид дела не се различават по нищо от 
класическите, тъй като обработката им в деловодството на съда си остава 
също толкова трудоемка и допълнително усложнена от голямото им 
количество и кратките срокове за изпълнение на свързаните с тях дейности по 
закон. При деловодната обработка на този вид дела за поредна година 
продължават да участват и съдебните секретари, без които служба 
„Деловодство” обективно не би била в състояние да обработи в срок цялото 
постъпление от тях. Освен преките си задължения, предвидени в Глава IX-та 
от Правилника за администрацията в съдилищата, всички съдебни секретари в 
Районен съд - Габрово изпълняват задължения и като своеобразни 
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деловодители "заповедно производство". 
С цел подпомагане на служба „Съдебно деловодство“, на съдебния 

архивар е възложено да обработва частни граждански дела, отнасящи се до 
издаване на разрешения по СК, както и вписвания в специалния регистър на 
съда, свързани с приемане и отказ от наследство.   

Деловодителят „Регистратура“ изпълнява задълженията, указани по 
глава 7 от ПАС. Същият приема и регистрира постъпилите за деня книжа във 
входящ регистър и в САС „Съдебно деловодство”, обслужва гише 
„Регистратура”, като образува първоинстанционни граждански, частни 
граждански и наказателни дела по входящи документи и ги докладва на 
съответния съдия. Извършва вписвания в деловодните книги и САС „Съдебно 
деловодство” и поддържа календар с данни за насрочените дела; вписва (на 
компютър и ръчно) необходимата информация (номера, дати, страни, характер 
на делото, внесени такси) в автоматизираната деловодна програма и в 
съответните указатели, наръчници, книги, регистри и статистики. Прилага 
новопостъпили документи към висящите дела и въвежда новите данни в 
програмата или в съответните деловодни книги; изпълнява указанията на 
съдията-докладчик във връзка с обработването на документите и делата. 
Организира и поддържа подредбата на делата в деловодството, предоставя 
своевременно справки по състоянието и движението на делата. Приема и 
регистрира книжата на насрочени продажби, протоколи за деня на 
разгласяване на обявленията за провеждане на публична продан, обявления за 
проданта, копия от вписаните възбрани, сведения за тежестите от ТД „НАП“, 
от службата по вписвания, нотариалния акт и наддавателните предложения по 
ГПК. Големият обем на документооборота и необходимостта от изготвяне на 
справки по делата също представляват важни фактори, с които се ангажира 
дейността на съдебния деловодител - регистратура. Немалък е и броят на 
гражданите, които се обслужват на място от него. 

Изложеното по-горе съставлява само част от задълженията на 
съдебните деловодители и нагледно доказва необходимостта от по-добра 
кадрова обезпеченост на секретарите и съдебните деловодства. 
Увеличаването на броя на служителите в тях е необходимо и за 
подобряване на организацията в административното обслужване на 
гражданите и създаване на условия за осигуряване на по-голяма бързина 
и качество на правораздавателния процес. Във връзка с оптимизиране на 
дейността на служителите и работата на магистратите усилията за постигане 
на тази цел ще продължат, независимо от взетото негативно решение по 
Протокол № 11 от заседанието на Комисия „Съдебна администрация” към СК 
на ВСС, проведено на 17.10.2018 година, с което са отменени първоначалните 
позитивни решения по т. 6.1 и т. 6.2 от Протокол на заседание от 17.01.2018 г. 
на същата комисия, и направеното от ръководството на съда искане за 
увеличаване на щатната численост с една щатна бройка за длъжност „човешки 
ресурси” и две щатни бройки за длъжност „съдебен деловодител” бе 
отхвърлено изцяло. 

Административният ръководител-председател оценява работата на 
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съдебните служители като много добра, положени са усилия и проявена 
отговорност, бързина, качество и срочност при изпълнението на техните 
задължения през отчетната 2018 година. 

 
Районен съд - Севлиево 
Кадрова обезпеченост на съдиите 
Районен съд – Севлиево е започнал 2018 г. с утвърдена щатна численост 

за 6 съдии, от които председател и 5 районни съдии, както и 1 държавен 
съдебен изпълнител и 1 съдия по вписванията.  

В началото на годината съдийските щатове са заети от съдиите Павел 
Ванев Неделчев, Валерия Иванова Аврамова, Станислав Иванов Цветков, 
Гергана Николаева Божилова, Христо Николов Христов и Светла Тотева 
Дойчева. 

С решение по протокол № 24 от заседание на Съдийската колегия на 
ВСС, проведено на 17.07.2018 г., Светла Тотева Дойчева е освободена от 
заеманата длъжност „съдия”, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, считано 
от 30.08.2018 г. 

С решение по протокол № 27 от заседанието на Пленума на ВСС, 
проведено на 01.11.2018 г., на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ е съкратена 
освободената длъжност „съдия“, считано от датата на вземане на решението. 

Със свое становище до Съдийската колегия на ВСС (изх. № РД-
143/26.06.2018 г.) и със следващо становище до Пленума на ВСС (изх. № РД-
236/15.10.2018 г.) председателят на съда е изразил позицията си, че на този 
етап съкращаването на щатна длъжност „съдия“ в Районен съд – Севлиево не е 
целесъобразно от гледна точка на планиране на кадрите. Наред с останалите 
съображения, и в двете становища е обърнато внимание на ВСС, че през 2019 
г. предстои освобождаване от длъжност на още един съдия, което означава, че 
най-късно от есента на 2019 г. Районен съд - Севлиево ще следва да 
функционира с 1/3 по-малък на брой съдийски състав, а това неминуемо ще 
доведе до изключителни затруднения в организацията на работата и 
функционирането на всички звена в съда и до невъзможност от поддържане на 
специализация на съдиите. Посочено е, че ще се стигне до състояние на 
свръхнатовареност за дълъг период от време, който ще продължи до 
евентуалното встъпване в длъжност на пети съдия, което едва ли ще се случи 
по-рано от втората половина на 2020 г. В становищата на председателя на съда 
е отправено предложението необходимостта от съкращаване на съдийска 
длъжност да се постави на обсъждане, след освобождаването през 2019 г. от 
длъжност на още един съдия и на база обективен анализ на натовареността на 
Районен съд – Севлиево през 2018 г. и 2019 г. 

От протоколите от съответните заседания на КАК и КСКНСС при 
Съдийската колегия на ВСС, от стенографския протокол от заседанието на 
Съдийската колегия на ВСС, проведено на 18.09.2018 г., както и от 
стенографския протокол от заседанието на Пленума на ВСС, проведено на 
01.11.2018 г., по никакъв начин не личи становищата да са били докладвани, 
както и изобщо да е спомената темата за състоянието на кадровата 
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обезпеченост на Районен съд – Севлиево.  
Държавен съдебен изпълнител е била Снежина Евгениева Дянкова, 

назначена при условията на чл. 68, ал. 1, т. 4 от КТ. Считано от 09.06.2018 г. 
Снежина Дянкова ползва отпуски по чл. 163, ал. 1 и чл. 164 от КТ – отпуск 
поради бременност и раждане и отпуск за отлеждане на дете. След извършен 
подбор, министърът на правосъдието е сключил трудов договор, при 
условията на чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ, за изпълнение на длъжността „държавен 
съдебен изпълнител“ при Районен съд – Севлиево със Севдалина Стефанова 
Георгиева. Същата е встъпила в изпълнение на длъжността на 26.07.2018 г. 

Съдия по вписванията е била Ирина Михова Стоилова. Със заповед на 
министъра на правосъдието, считано от 15.11.2018 г., Ирина Стоилова е 
освободена от заеманата длъжност „съдия по вписванията“ при Районен съд – 
Севлиево, на основание чл. 287, т. 1 от ЗСВ. След извършен подбор, 
министърът на правосъдието е сключил трудов договор, при условията на чл. 
68, ал. 1, т. 4 от КТ, за изпълнение на длъжността „съдия по вписванията“ при 
Районен съд – Севлиево с Росица Грозева Грозева. Същата е встъпила в 
изпълнение на длъжността на 14.12.2018 г. 

Четирима от районните съдии са с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. Съдия 
Христо Христов е с ранг „съдия в ОС“.  

Почти всички съдии са с продължителен юридически и съдийски стаж. 
Към края на 2018 г. съдия Неделчев е с общ юридически стаж от 21 години и 6 
месеца, от които 20 години и 6 месеца като съдия; съдия Аврамова е с общ 
юридически стаж от 40 години и 5 месеца, от които 35 години и 9 месеца като 
съдия; съдия Цветков е с общ юридически стаж от 25 години и 11 месеца, от 
които 13 години и 7 месеца като съдия; съдия Божилова е с общ юридически 
стаж от 23 години и 5 месеца, от които 20 години и 2 месеца като съдия; съдия 
Христов е с общ юридически стаж от 12 години и 5 месеца, от които 8 години 
и 2 месеца като съдия. 

Държавният съдебен изпълнител Севдалина Георгиева е с общ 
юридически стаж от 7 години и 6 месеца. 

Съдията по вписванията Росица Грозева е с общ юридически стаж от 7 
години и 4 месеца. 

Разпределението на делата е извършвано на принципа на случайния 
подбор, чрез електронно разпределение, съобразно поредността на 
постъпването им, по материя и видове дела, при спазване изискванията на чл. 
9, ал. 1 от Закона за съдебната власт. За разпределението е ползвана 
Централизираната система за случайно разпределение на делата, утвърдена с 
решение на Висшия съдебен съвет и въведена в експлоатация от 01.10.2015 г. 

От началото на 2018 г., съгласно съответни решения на общото събрание 
на съдиите, наказателните дела са разпределяни между съдиите Павел 
Неделчев, Станислав Цветков и Гергана Божилова, а гражданските дела между 
съдиите Валерия Аврамова, Светла Дойчева и Христо Христов. Частните 
граждански дела, имащи за предмет разкриване на банкова тайна, са 
разпределяни на дежурния наказателен съдия. Съдиите, разглеждащи 
наказателни дела, са участвали наравно с гражданските съдии при 
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разпределението и разглеждането на частни граждански дела от заповедното 
производство и по молби за теглене на средства от банковите сметки на лица, 
настанени в социални заведения. Делата по чл. 65 от НПК, имащи за предмет 
разглеждане на искания за изменение на взетата мярка за неотклонение 
задържане под стража, са разпределяни между всички съдии, разглеждащи 
граждански дела.  

Съгласно решение на общото събрание на съдиите, взето на 20.06.2018 
г., считано от 01.09.2018 г., съдиите, разглеждащи наказателни дела, са 
включени, наравно с гражданските съдии, в разпределението на всички дела 
по Семейния кодекс.  

За да се преодолее големия дисбаланс в натовареността на отделните 
съдии, формирал се след изключването на съдия Светла Дойчева от 
разпределението на делата, съгласно решение на общото на съдиите, взето на 
08.10.2018 г., считано от същата дата, всички гражданските дела по Семейния 
кодекс се разпределят само между съдиите Павел Неделчев, Станислав 
Цветков и Гергана Божилова.  

При съобразяване с изискванията на Правилата за оценка на 
натовареността на съдиите, приети с решение на ВСС, в сила от 01.04.2016 г., 
и Вътрешните правила за случайно разпределение на делата и определяне и 
отчитане на натовареността на съдиите, със заповед № РД-13-3 от 02.01.2018 г. 
на административния ръководител-председателя е определено индивидуално 
годишно разполагаемо време за решаване и приключване на делата през 2018 
г., както следва: съдия Павел Неделчев – 1020 часа (общо разполагаемото 
годишно време от 1600 часа е намалено с 500 часа за административна 
дейност като административен ръководител-председател (Приложение № 5 от 
Правилата) и 80 часа за доклад на бюро „Съдимост“ (Приложение № 6 от 
Правилата); съдия Валерия Аврамова - 1600 часа; съдия Светла Дойчева - 1600 
часа; съдия Станислав Цветков - 1520 часа (общо разполагаемото годишно 
време от 1600 часа е намалено с 80 часа за доклад на бюро „Съдимост“ 
(Приложение № 6 от Правилата); съдия Гергана Божилова - 1520 часа (общо 
разполагаемото годишно време от 1600 часа е намалено с 80 часа за доклад на 
бюро „Съдимост“ (Приложение № 6 от Правилата);  съдия Христо Христов - 
1600 часа. Процентът на натовареност, изчислен като дял на определеното 
индивидуално намалено годишно разполагаемо време от стандартно 
разполагаемото време на един съдия на година от 1 600 часа е бил, както 
следва: съдия Павел Неделчев – 64%; съдия Валерия Аврамова – 100%; съдия 
Светла Дойчева – 100%; съдия Станислав Цветков – 95%; съдия Гергана 
Божилова – 95%; съдия Христо Христов – 100%. 

Процентът на натовареност на наказателните съдии по всички видове 
граждански дела, предвидени за разглеждане от тях, съгласно действащите в 
Районен съд – Севлиево Вътрешни правила за случайно разпределение на 
делата и определяне и отчитане на натовареността на съдиите, е бил 100%. 
Процентът на натовареност на гражданските съдии по всички видове 
наказателни дела, предвидени за разглеждане от тях, съгласно Вътрешните 
правила за случайно разпределение на делата и определяне и отчитане на 
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натовареността на съдиите, е бил 100%. 
При кадрови състав от пет районни съдии в края на отчетния период и 

отработени 60 човекомесеца, през 2018 г. натовареността по щат и 
действителната натовареност е била 37,32 (на база дела за разглеждане) и 
34,50 (на база свършени дела). През 2017 г., при шест районни съдии,  
натовареността по щат и действителната натовареност при отработени 72 
човекомесеца е била 30.74 (на база дела за разглеждане), съответно 28.97 (на 
база свършени дела).  През 2016 г., при шест районни съдии, натовареността 
по щат и действителната натовареност при отработени 72 човекомесеца е била 
27.86 (на база дела за разглеждане), съответно 26.40 (на база свършени дела).  

През 2018 г. индексът на натовареност на Районен съд – Севлиево, 
формиран като сбор от индексите на индивидуална натовареност на съдиите, 
изчислени чрез Системата за изчисляване на натовареността на съдиите, е 
601,92. При 5 съдии по щат, средният индекс е 120,38. Като се вземе под 
внимание разпоредбата на чл. 16, ал. 1 от Правилата за оценка на 
натовареността на съдиите, следва че съдиите са били нормално 
натоварени.   

Кадрова обезпеченост на съдебната администрация 
Съдебните служители са заемали длъжности съгласно Класификатора на 

длъжностите в администрацията на съдилищата и при съобразяване на 
изискванията на Правилника за администрацията в съдилищата. Съдебната 
администрация се е състояла от 22 съдебни служители, от които: 

- Ръководни длъжности: административен секретар; 
- Специализирана администрация: 6 съдебни секретари, 7 съдебни 

деловодители, съдебен архивар и 3 призовкари; 
- Обща администрация - експертни длъжности в обща администрация: 

системен администратор и счетоводител; 
- Технически длъжности: работник, поддръжка сгради-огняр и чистач.  
Административен секретар е била Милена Чернева. Същата е 

подпомагала председателя при общото административно ръководство, 
организирала и контролирала е дейността на съдебните служители и 
съдебните заседатели, водила е служебните досиета, извършвала е и много 
други действия, предвидени в Правилника за администрацията и поредица от 
нормативни актове, както и е съвместявала длъжността на „Служител по 
сигурността на информацията”.    

Финансово-счетоводната дейност е осъществявана от счетоводителя 
Петранка Иванова, която е подпомагала председателя за правилното и 
законосъобразно използване на финансовите ресурси и опазване на паричните 
средства и стоково-материалните ценности.  

Системният администратор Мирослава Герганова е отговаряла за 
въвеждането и поддържането на информационните и периферните системи в 
съда, поддържала е наличния хардуер и софтуер.  

През годината един съдебен секретар е съвместявал длъжност и на 
„касиер”. Единият от призовкарите е съвместявал длъжност и на „чистач”. 
Двама съдебни деловодители са работили в съдебно-изпълнителната служба. 
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Останалите служители от специализираната администрация са били 
разпределени за работа по граждански и по наказателни дела - трима съдебни 
деловодители и двама съдебни секретари по граждански дела и двама съдебни 
деловодители и трима съдебни секретари по наказателни дела. На съдебните 
деловодители по наказателни дела е възложено и извършването на дейността в 
бюрото за съдимост.     

Повечето от служителите са с дългогодишен опит в съдебната система, 
придобили са необходимата рутина и изпълняват бързо и съвестно трудовите 
си задължения.  

През 2018 г. са извършени следните кадрови промени: 
Със заповед № РД-13-353 от 29.11.2018 г. на председателя, на основание 

чл. 80, ал. 1, т. 9, във връзка с чл. 341, ал. 1, във връзка с чл. 340а от ЗСВ, във 
връзка с решение по т. 1 от заседанието на Пленума на ВСС, проведено на 
01.11.2018 г., във връзка чл. 4, т. 4 и чл. 14, ал. 1 т. 3 от Правилата за прилагане 
на Класификатора на длъжностите в администрацията на съдилищата и при 
съобразяване на Класификатора на длъжностите в администрацията на 
съдилищата, считано от 01.12.2018 г. е трансформирана наличната в Районен 
съд – Севлиево длъжност „Съдебен администратор“ в длъжност 
„Административен секретар“, като Милена Чернева, заемала длъжността 
„Съдебен администратор“, е преназначена на трансформираната длъжност, 
считано от същата дата. 

Със заповед № РД-13-220 от 13.07.2018 г. на председателя, на 
основание чл. 80, ал. 1, т. 9 от ЗСВ, във връзка с решение на Съдийската 
колегия на ВСС по протокол № 21/26.06.2018 г. за изменение на 
Класификатора на длъжностите в администрацията на съдилищата, на 
основание чл. 341, ал. 1, във вр. с чл. 340а от ЗСВ, при съобразяване на 
Правилата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията 
на съдилищата, считано от 16.07.2018 г. е трансформирана наличната в 
Районен съд – Севлиево длъжност „Главен счетоводител“ в длъжност 
„Счетоводител“, като Петранка Иванова, заемала длъжността „Главен 
счетоводител“, е преназначена на трансформираната длъжност, считано от 
същата дата. 

Със заповед № РД-14-17 от 22.01.2018 г. на председателя, на основание 
чл. 328, ал. 1, т. 10 от КТ, считано от 01.02.2018 г., е прекратено трудовото 
правоотношение с Катя Иванова Огнянова - „съдебен деловодител в СИС“, 
която след освобождаването ѝ поради пенсиониране, е назначена на 
свободната щатна длъжност на срочен договор, при условията на чл. 68, ал. 1, 
т. 4 от КТ, считано от 01.02.2018 г. Трудовото правоотношение със същата е 
прекратено със заповед № РД-14-131 от 10.05.2018 г. на председателя, на 
основание чл. 325, ал. 1, т. 8 от КТ, считано от 14.05.2018 г. След проведен 
конкурс, считано от същата дата, на длъжността „съдебен деловодител в СИС“ 
е назначена Мария Хараламбиева Маринова. 

След проведен конкурс на свободната към началото на годината 
длъжност „съдебен секретар“, считано от 04.04.2018 г. е назначена Златозара 
Петрова Ненова. Трудовото правоотношение със същата е прекратено със 



 42 

заповед № РД-14-153 от 23.05.2018 г. на председателя, на основание чл. 325, 
ал. 1, т. 1 от КТ, считано от 01.06.2018 г. След проведена процедура за 
попълване на щата, на длъжността „съдебен секретар“ е назначена Виктория 
Маринова Драголова, считано от 01.08.2018 г. 

Квалификация на съдии и съдебни служители 
Съдиите от Районен съд - Севлиево полагат усилия за поддържане и 

подобряване на професионалната си компетентност. През 2018 г. са посетили 
следните срещи и семинари:  

Съдия Неделчев е участвал в обучение „Съдебна практика на 
Европейския съд по правата на човека в областта на наказателното право“ в гр. 
Страсбург, Франция, организирано от Академията по европейско право (ЕРА) 
в изпълнение на дейност 3 „Обучения и учебни посещения в европейски 
обучителни школи и институции“ на проект „Иновативни продукти и усуги в 
обучението, предоставяно от НИП“, финансиран от Оперативна програма 
„Добро управление“, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ. 

Съдиите Неделчев, Цветков и Божилова са участвали в регионални 
семинари по следните теми: „Актуални проблеми на съдебната практика във 
връзка с измененията и допълненията в НК и НПК“ и „Обзор на отменените 
съдебни актове по наказателни дела с проблемни моменти по прилагането на 
Закона“. 

Съдия Христов е участвал в регионални семинари по следните теми: 
„Обзор на отменените съдебни актове по граждански дела с проблемни 
моменти по прилагането на Закона“ и „Международно правно сътрудничество 
по граждански дела за развод, законна раздяла, родителска отговорност и 
издръжка. Регламента Брюксел IIA, Рим III и регламент 4/2009 г. на СЕ, 
Хагски протокол от 2007 г. и други приложими правни инструменти“. 

По отношение на работата и квалификацията на служителите, 
обичайната форма на работа са указанията, давани от съдиите по въпроси, 
свързани с пряката им дейност и периодични срещи на служителите с 
ръководството. Това, от една страна, е форма на контрол, а от друга - 
допринася за качествено изпълнение на задълженията им. Съдебни служители 
са участвали в обучения, както следва:  

Административният секретар Милена Чернева и съдебният секретар 
Ивелина Цонева са участвали в обучение „Защита на личните данни в 
съдебната система“. 

Системният администратор Мирослава Герганова е участвала в 
обучение „Европейски стандарти за защита на личните данни“. 

Съдебният деловодител Татяна Кисьова и съдебният секретар Рефузе 
Османова са посетили обучение на тема „Защита на класифицираната 
информация в съдебната система“. 

Съдебният секретар Виктория Драголова е посетила обучение на тема 
„Съдебни секретари“. 

Съдебният архивар Славка Деева е взела участие в квалификационен 
курс за работа с документи, организиран от отдел „Държавен архив“ – 
Габрово. 
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Съдии и съдебни служители са посетили обучение за защита при 
бедствия на тема: “Правила и действия при пожар”. 

Предложения за промени в щата 
Освобождаването от длъжност на съдия Светла Дойчева и последвалото 

съкращаване на освободената длъжност, както и предстоящото през 2019 г. 
освобождаване от длъжност на съдия Валерия Аврамова, налагат Районен съд 
– Севлиево да работи за неопределено време в условията на кадрови дефицит. 
Административният ръководител-председател отбелязва, че проблемът 
осезаемо ще се задълбочи след предстоящото след няколко месеца изключване 
от разпределението на делата на съдия Аврамова. Специализацията на съдиите 
по материя, която е въведена и спазвана в този съд през последните 15 години, 
не е възможно да продължи. Това ще доведе до необходимост всеки съдия да 
разглежда дела както от гражданската, така и от наказателната материя, и то в 
условия на много висока натовареност. Не следва да се пренебрегва и 
обстоятелството, че има случаи, когато районен съдия изпълнява и 
задълженията на съдия по вписванията (през 2018 г., многократно, в някои от 
случаите за периоди от по една седмица, съдиите Аврамова и Христов са 
изпълнявали задълженията и на съдия по вписванията). Маркирани са само 
част от проблемите, които следва да намерят своето разрешаване, а пътят за 
това минава през бързото попълване на съдийския щат, който предстои да се 
освободи.  

Наличните щатове за служители в администрацията обезпечават 
нормалното функциониране на съда. Някои от служителите съвместяват 
задължения за длъжности, за които няма отделни щатове – един съдебен 
секретар е и касиер; един от призовкарите изпълнява задълженията и на 
чистач. Служителите от специализираната администрация са разпределени за 
работа по наказателни, граждански и изпълнителни дела.      

 
Районен съд - Дряново 
Кадрова обезпеченост на съдиите 
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 в съда са работили съдиите Емилия 
Дишева и Мариета Спасова.  

Разделението на делата между съдиите се извършва без специализация 
по материя на принципа на случайния избор чрез електронно разпределение 
съобразно поредността на постъпването им, при спазване разпоредбите на чл. 
9 от Закона за съдебната власт. Във връзка с взето решение на общото 
събрание на съдиите от Районен съд - Габрово, Районен съд - Дряново и 
Районен съд - Трявна през 2017 г. съдиите са разглеждали дела от всички 
видове при натовареност от 64 % за Административния ръководител и 95 % за 
районния съдия. Със Заповед № РД 13-54/ 30.03.2018 г., считано от 30.03.2018 
г. във връзка с решение на общото събрание на Административния 
ръководител е определен увеличен процент от 75 % за разглеждане на дела от 
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всички видове. 
Съгласно предложение от Административният ръководител-председател 

на Районен съд – Дряново и на основание чл. 52, ал. 2 от Наредба № 
2/23.02.2017 г. за показателите, методиката и реда за атестиране на съдия, 
председател и заместник-председател на съд, е открита процедура за 
периодично атестиране на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, на Емилия Дишева – 
съдия в Районен съд – Дряново, с ранг „съдия в АС“, за периода 01.04.2013 г. – 
01.04.2018 г. 

Съгласно предложение от Административният ръководител-председател 
на Районен съд – Дряново и на основание чл. 52, ал. 2 от Наредба № 
2/23.02.2017 г. за показателите, методиката и реда за атестиране на съдия, 
председател и заместник –председател на съд е открита процедура за 
периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, на Мариета Спасова 
– административен ръководител-председател на Районен съд – Дряново, с ранг 
„съдия в ВКС и ВАС“, за периода 01.06.2013 г. – 01.08.2018г. 

Своевременно и в изпълнение на решенията на Комисията по атестиране 
и конкурси към Съдийската колегия на ВСС са изпратени исканите от Районен 
съд – Дряново справки, касаещи атестирането на съдиите. Към края на 
отчетния период процедурата не е приключила. 

И през отчетната 2018 г. на щатната длъжност Държавен съдебен 
изпълнител в Районен съд - Дряново работи Надежда Кръстева, а на длъжност 
съдия по вписванията Драгомир Ангелов.  

След подадено заявление до Министерството на правосъдието от 
Драгомир Ангелов – съдия по вписвания за преместването му в Районен съд – 
Горна Оряховица на същата длъжност и след изразени положителни 
становища от председателите на Районен съд – Дряново и Районен съд – Горна 
Оряховица, същият е преместен на основание чл. 119 от КТ, във връзка с чл. 
286 от ЗСВ, считано от 01.01.2019 г. Своевременно, в края на 2018 г., е обявен 
конкурс за заемане на длъжността съдия по вписванията до провеждане на 
конкурс, но към датата на изготвяне на доклада, няма определен избран 
кандидат от Министерството на правосъдието. 

Кадрова обезпеченост на съдебната администрация 
Утвърденият щат за административно-техническия персонал и през 2018 

година е от дванадесет служители, а именно: административен секретар – 1; 
главен счетоводител – 1; системен администратор – 1; съдебни секретари – 2; 
съдебен деловодител – 2; съдебен архивар – 1; деловодител Съдебно – 
изпълнителна служба – 1; връчител на призовки и съдебни книжа – 1; чистач – 
1 и работник поддръжка сгради-огняр – 1. Служителите изпълняват 
задълженията си съгласно Правилника за администрацията в съдилищата и 
индивидуалните длъжностни характеристики за заеманите длъжности.  

През 2018 г. системният администратор е продължил да съвместява 
длъжността “Служител по сигурността на информацията”, а архиварят и 
съдебните деловодители са съвместявали функциите на служител в Бюро 
съдимост. 

През 2018 година съдебните служители са работили при пълен състав, 
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като е имало и кадрови промени. Считано от 22.09.2018 г. служителят, 
назначен на основание чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ е освободен, поради изтичане 
годишния отпуск за гледане на дете до 2 година и връщането на работа на 
титуляря - съдебният деловодител Петя Генчева. На 01.05.2018 г. на основание 
чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ е назначен служител до завръщането на титуляря – 
съдебният секретар Гергана Генева, като същият е освободен по взаимно 
съгласие, след подадена молба от него, считано от 01.12.2018 г. На негово 
място е назначен нов служител на основание чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ от същата 
дата.  

Поради придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст на 
основание чл. 328, ал. 1, т. 10 от КТ, считано от 01.01.2019 г. са прекратени 
трудовите правоотношения с двама служители – съдебен деловодител „СИС“ 
и чистач, като на мястото на съдебния деловодител е назначен служител на 
основание чл. 68, ал. 1, т. 4 от КТ – до провеждане на конкурс. 

Въпреки, че за поредна година служителите са работили в намален 
състав, не е допуснато затрудненията да повлияят на качеството и срочността 
на правораздавателната дейност и доброто обслужване на гражданите. 
Работещите в съда служители са се справили със задълженията си, 
мотивирани са и с желание усвояват новостите в работата.  

През отчетния период не са постъпили оплаквания от граждани за 
неетично или непрофесионално поведение на служители от съда. 

През годината не са налагани наказания. След проведеното атестиране в 
края на 2018 г. трима служители са предложени за повишаване в ранг. 

Квалификация на съдии и съдебни служители 
През 2018 г. работещите в Районен съд Дряново магистрати 

продължават да полагат постоянни усилия за подобряване на професионалната 
си компетентност.  

През 2018 г. съдия Емилия Дишева е взела участие в семинар на тема: 
„Актуални проблеми на съдебната практика във връзка с измененията и 
допълненията в НК и НПК“.  

Съдия Спасова и съдия Дишева са взели участие в регионален семинар, 
организиран от Окръжен съд - Велико Търново на тема “Международно 
правно сътрудничество по граждански дела за развод, законна раздяла, 
родителска отговорност и издръжка. Регламент Брюксел IIА, Рим III и 
Регламент “/ 2009г. на Съвета на Европа. Хагски протокол от 2007г. и други 
приложими правни инструменти”, както и в регионални семинари на Окръжен 
съд Габрово на теми: „Обзор на отменените съдебни актове по граждански 
дела с проблемни моменти по прилагането на Закона“ и „Обзор на отменените 
съдебни актове по наказателни дела с проблемни моменти по прилагането на 
Закона“. 

През 2018 г. служителите в Районен съд - Дряново продължават да 
полагат допълнителни усилия да повишат квалификацията си, като вземат 
активно участие в организираните от НИП обучения за съдебни служители и 
други регионални обучения. Мария Бобева - административен секретар, 
участва в обучение на тема „Защита на класифицираната информация в 
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съдебната система“, „Здравословни и безопасни условия на труд“ – 
организиран от фирма за трудова медицина гр. Габрово, квалификационен 
курс за работа в учрежденски архив, организиран от Държавен архив – гр. 
Габрово. Росица Яръмова – съдебен деловодител – участват в среща на УС на 
Националното сдружение на съдебните служители, Нора Костова – съдебен 
архивар - участва в квалификационен курс за работа в учрежденски архив, 
организиран от Държавен архив – гр. Габрово, а Цветан Димитров – призовкар 
участва в обучение на тема „Връчване на призовки и съдебни книжа“.  

Няма предложения за промени в щата. 
 

Районен съд - Трявна 
Кадрова обезпеченост на съдиите 
Към 01.01.2018 г. Районен съд – Трявна е с утвърдена щатна численост, 

както следва: двама съдии, от които един председател и един районен съдия, 
един държавен съдебен изпълнител и един съдия по вписванията. Към същата 
дата утвърденият щат е зает, както следва: 

Длъжността административен ръководител е заемана от съдия Вяра 
Петракиева – Велинова, а районен съдия е Мария Динева. 

Поради навършване на 65-годишна възраст, с решение по протокол №11 
от заседание на Съдийската колегия към Висшия съдебен съвет, проведено на 
27.03.2018 г., съдия Мария Динева е освободена от заеманата длъжност, на 
основание чл. 165, ал.1, т. 2 от Закона за съдебната власт, считано от 
05.04.2018 г. С решение от същото заседание, съдия Мария Динева е поощрена 
от Съдийската колегия при Висшия съдебен съвет, на основание чл.303 ал.2 
т.2 б. „а“ от Закона за съдебната властта с отличие „Личен почетен знак I 
степен – златен“ за проявения висок професионализъм, безупречно и 
образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени 
качества. 

Междувременно, с решение на Съдийската колегия към Висшия съдебен 
съвет по протокол № 49/05.12.2017 г., обнародвано в Държавен вестник бр. 
1/02.01.2018 г., за длъжността „районен съдия“ в Районен съд – Трявна е 
обявен конкурс по реда на чл. 189, ал. 3 от ЗСВ за преместване, който до края 
на отчетния период не е приключил. 

След освобождаването на съдия Мария Динева от заеманата длъжност 
„районен съдия“ да заеме длъжността й за период от три месеца е 
командирован съдия Боян Косев от Районен съд – Габрово – за времето от 
23.04.2018 г. до 23.07.2018 г. 

След 23.07.2018 г. на длъжността „районен съдия“ в Районен съд – 
Трявна не са командировани други съдии. 

През 2018 г. държавен съдебен изпълнител в Районен съд – Трявна е 
Радомира Ковачева, по силата на трудов договор №ЛС – И – 195/05.05.2011 г., 
сключен с Министъра на правосъдието, който е до заемане на длъжността въз 
основа на конкурс. Провеждането на такъв конкурс не е насрочвано и през 
изминалата година. 

Съдия по вписванията е Боряна Стефанова Казасова – Драмова. В 
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случаите на отсъствие, функциите ѝ са изпълнявани от районен съдия, 
определен от административния ръководител, в съответствие с разпоредбата 
на чл.279 ал.3 от Закона за съдебната власт. Поради липса на втори съдия, при 
отсъствията й след 23.07.2018 г. функциите на съдията по вписвания са 
поемани от административния ръководител на съда. 

Съдиите в Районен съд – Трявна са с продължителен юридически и 
съдийски стаж. Административният ръководител Вяра Петракиева – Велинова 
притежава 18 години юридически и съдийски стаж. До освобождаването си 
през м. април 2018 г. районният съдия Мария Динева е с 41 години 
юридически стаж, като 33 от тях са съдийски. 

Съдията по вписванията Боряна Казасова – Драмова е със 18 години 
юридически стаж, като 10 от тях са съдийски. 

Съдебният изпълнител Радомира Ковачева е с 13 години юридически 
стаж, от които 7 съдийски. 

Административният ръководител – председател е с ранг „съдия във ВКС 
и ВАС“. Същият ранг притежава и съдия Мария Динева, при освобождаването 
й от длъжност.  

И двамата съдии са с комплексна оценка „много добра“ от последната 
извършена периодична атестация. 

При кадрово обезпечение от двама районни съдии и отработени 18 
човекомесеци, през 2018 г. действителната натовареност е 38,94 по отношение 
на делата за разглеждане и 36,44 по отношение на свършените дела. 
Натовареността по щат е по-ниска – 29,21 по отношение на делата за 
разглеждане и 27,33 по отношение на свършените дела, като причината за това 
е незаетата щатна бройка „районен съдия“ след 23.07.2018 г. и до края на 
отчетната 2018 г. 

За сравнение, през 2017 г. действителната натовареност е била 27,58 по 
отношение на делата за разглеждане и 26,29 по отношение на свършените 
дела. През 2016 г. действителната натовареност е била 26,38 по отношение на 
делата за разглеждане и 25,00 по отношение на свършените дела. 

Горните данни обосновават извод за плавно увеличаване натовареността 
на съдиите от Районен съд – Трявна през последните години. 

Кадрова обезпеченост на съдебната администрация 
Към 01.01.2018 г. щатът на Районен съд – Трявна включва 10 на брой 

съдебни служители, разпределени, както следва:  
Ръководни длъжности: административен секретар – 1 брой; главен 

счетоводител – 1 брой. 
Специализирана администрация: съдебни секретари – 2 броя; съдебни 

деловодители – 2 броя; съдебен архивар – 1 брой; призовкар – 1 брой. 
Технически длъжности – обща аминистрация: чистач – 1 брой; работник 

поддръжка - огняр – 1 брой.  
Към същата дата длъжностите са заети, както следва: административен 

секретар – Андрей Попиванов; главен счетоводител – Диана Иванова; съдебни 
секретари – Виолета Драгановска и Христина Тунева; съдебни деловодители – 
Румяна Борисова и Петър Василев; съдебен архивар – Христина Минчева; 



 48 

призовкар – Недьо Кънев; чистач – Валентина Мечкарова; работник 
поддръжка - огняр – Красимир Зафиров. 

През изминалата година не са извършвани кадрови промени, касаещи 
съдебната администрация. 

По-голяма част от съдебните служители в Районен съд – Трявна са с 
дългогодишен стаж в съдебната система. Освен специфичните за заемане на 
длъжността им задължения, на всеки от тях са възложени допълнителни 
функции и отговорности, поради общо невисокия брой на съдебните 
служители в съда, необходимостта от заместване в случаите на отсъствие, 
както и нарастващия обем от изисквания към органите на съдебна власт, които 
неизменно рефлектират върху работата на съдебните служители и увеличават 
ангажираността им. 

През 2018 г. съдебните служители в Районен съд – Трявна са били 
натоварени със следните отговорности: 

Административен секретар – Андрей Попиванов, който е с 16-годишен 
трудов стаж. На същия е възложено да изпълнява и функциите по поддръжка 
на информационните и компютърни системи на съда, както и функциите на 
служител по сигурността на информацията. Разписано му е да отговаря и за 
спазване на здравословните и безопасни условия на труд, съгласно Закона за 
здравословни и безопасни условия на труд, и да извършва първоначален 
инструктаж и инструктаж на работно място. Вменени са му също 
задълженията на администратор на достъпа до е-услугите, предоставени от 
НАП и Регистъра на банковите сметки и сейфове. Администратор е и на 
Информационната система за управление на ресурсите /ИСУР/. 

Главен счетоводител - Диана Иванова, която е с 37 години трудов стаж, 
от които тринадесет в съдебната система. Иванова е представител на 
служителите в Групата по условията на труд. 

Съдебни секретари са Виолета Драгановска и Христина Тунева.  
Виолета Драгановска има 36 години трудов стаж, от които 29 години в 

съдебната система. Същата замества съдебния архивар Христина Минчева, в 
случаите на отсъствието й.  

Христина Тунева е с 35 години трудов стаж. 7 от тях са в съдебната 
система. На нея е възложено да изпълнява допълнително функции на „касиер“. 

В Районен съд – Трявна има двама съдебни деловодители – Румяна 
Борисова и Петър Василев. Борисова е с 28-годишен стаж в системата, като 
обслужва гражданското и наказателно деловодство, както и „Бюро съдимост“. 
На Василев са вменени функциите на деловодител в служба „Държавно 
съдебно изпълнение“, както и изпълняване на задълженията на предварителен 
финансов контрольор, като стажът му е 9-годишен в рамките на съдебната 
система. Съдебните деловодители са оправомощени да извършват служебни 
справки от информационната система на Национална база данни „Население“, 
посредством издадените им квалифицирани електронни подписи. Съдебните 
деловодители извършват и електронни спрвки в Националната агенция по 
приходите за наличието на регистрирани трудови договори на ответници и 
длъжници по граждански дела. Двамата съдебни деловодители се заместват 
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взаимно, при отсъствие на другия от работа. 
Съдебен архивар е Христина Минчева, която е с 18-годишен съдебен 

стаж. На нея е възложено приемането, регистрирането и съхранението на 
веществените доказателства в съда.  

Призовкарят Недьо Кънев е с 41 години трудов стаж, като от тях 20 
години в съдебната система. Призовкарят при Районен съд – Трявна обслужва 
територията на град Трявна. В останалите населени места на община Трявна 
връчването на призовки и съобщения се осъществява от съответните кметски 
наместници. 

Чистачът Валентина Мечкарова е с 23 години трудов стаж. По силата на 
длъжностната характеристика, чистачът в Районен съд – Трявна замества 
заемащия длъжността „призовкар“, в случаите на негово отсъствие. 

Работникът по поддръжката Красимир Зафиров има 37 години трудов 
стаж. Същият изпълнява и функциите на служител по пожарна безопасност, 
като отговаря за спазване на правилата и нормите за пожарната безопасност. 
Вменени са му и задължения по поддръжката на закупения от Районен съд – 
Трявна стълбищен робот, както и за оказване на съдействие на хората със 
затруднено придвижване в сградата на съдебната палата. Работникът по 
поддръжката има контролни задължения по функционирането на 
електрическата инсталация в сградата и извършване на всички видове ремонт 
по нея. 

През отчетната 2018 г. на съдебните служители от Районен съд – Трявна 
не са налагани наказания. 

Квалификации на съдии и съдебни служители 
За повишаване на квалификацията си през изминалата 2018 г. съдии и 

съдебни служители от Районен съд – Трявна са участвали в следните 
обучения: 

Съдия Вяра Петракиева  
– Електронно дистанционно обучение „Доклад и процесуални 

преклузии в първоинстанционното и въззивното производство. Процесуални 
аспекти на правото на задържане и на възражението за прихващане“, 
проведено през периода 08.03 – 04.04.2018 г.; 

– Обучение „Проблеми при приложение на последните изменения в 
ГПК. Органно представителство на търговските дружества. Исковете по чл.29 
от Закона за Търговския регистър“, проведено на 01.06.2018 г.; 

– Обучение „Актуални проблеми на съдебната практика във връзка с 
измененията и допълненията в НК и НПК“, проведено на 22.06.2018 г. 

Административен секретар Андрей Попиванов 
– Електронно дистанционно обучение „Работа с текстове съгласно 

актуалните граматически правила“, проведено през периода 21.05 – 20.06.2018 
г. 

Съдебен деловодител Румяна Борисова 
– Обучение „Гражданско деловодство“, проведено през периода 29.03 – 

30.03.2018 г.; 
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– Обучение „Етично поведение на съдебния служител“, проведено през 
периода 04.07 – 05.07.2018 г.; 

– Обучение „Защита на класифицираната информация в съдебната 
система“, проведено през периода 18.09 – 19.09.2018 г. 

Съдебен секретар Виолета Драгановска 
– Обучение „Гражданско деловодство“, проведено през периода 29.03 – 

30.03.2018 г.; 
– Обучение „Организация на работа с документите, тяхното съхранение 

и използване в учрежденския архив и опазването на документите“, проведено 
на 31.05.2018 г.; 

– Обучение „Защита на класифицираната информация в съдебната 
система“, проведено през периода 18.09 – 19.09.2018 г. 

Съдебен секретар Христина Тунева 
– Електронно дистанционно обучение „Работа с текстове съгласно 

актуалните граматически правила“, проведено през периода 21.05 - 20.06.2018 
г.; 

– Обучение „Етично поведение на съдебния служител“, проведено през 
периода 04.07 – 05.07.2018 г. 

Съдебен архивар Христина Минчева 
– Обучение „Организация на работа с документите, тяхното съхранение 

и използване в учрежденския архив и опазването на документите“, проведено 
на 31.05.2018 г. 

Призовкар Недьо Кънев 
–  Обучение „Връчване на призовки и съдебни книжа“, проведено през 

периода 26.04 – 27.04.2018 г. 
Предложения за промени в щата – мотиви 
Съдии 
Щатната численост на съдиите в Районен съд – Трявна е 4 броя – един 

административен ръководител, един районен съдия, един държавен съдебен 
изпълнител и един съдия по вписванията.  

Средната натовареност на Районен съд – Трявна спрямо общия брой на 
разгледаните през 2018 г. граждански и наказателни дела е 29,21 дела месечно, 
което е под средната натовареност за съдиите от районните съдилища, но се 
покачва плавно през последните години, след като през предходната 2017 г. е 
била 27,58 дела месечно, а през 2016 г. – 26,38 дела месечно. Увеличението 
спрямо 2017 г. е с 5,9 %, а спрямо 2016 г. – с 10,7%. 

Имайки предвид невисоката натовареност на Районен съд – Трявна не е 
налице необходимост от увеличаване на щата за съдии. 

Съдебна администрация 
Към края на 2018 г. щатната численост на съдебните служители в 

Районен съд – Трявна е 10 броя: 2 броя ръководни длъжности, 6 броя 
специализирана администрация и 2 броя технически длъжности. 

Съотношението между брой съдии (включително държавен съдебен 
изпълнител и съдията по вписванията) – 4, и брой съдебни служители - 10, е 
1:2,50. 
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Щатът на съдебните служители е оптимизиран в максимална степен. 
Почти всички длъжности за съдебни служители са със само по една щатна 
бройка. Единствените изключения са длъжностите „съдебен секретар“ и 
„съдебен деловодител“, където има утвърдени по две бройки за всяка от тези 
две длъжности. Броят на съдебните секретари съответства на броя на 
магистратите по щат, а от двамата съдебни деловодители единият обслужва 
служба „Държавно съдебно изпълнение“. Другият е натоварен с работата по 
граждански и по наказателни дела, както и с „Бюро съдимост“.  

Към настоящия момент не съществува нужда от увеличаване броя на 
съдебните служители в Районен съд – Трявна. За по-доброто функциониране 
на съда, административният ръководител-председател изразява становище, че 
е необходимо да съществува щат за длъжността „системен администратор“, 
особено след като от началото на 2019 г. такъв щат липсва в обособеното към 
Районна прокуратура – Габрово териториално звено в гр. Трявна.  
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ІІ. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА В РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА 
 
1. Брой дела за разглеждане /висящи/ към 01.01.2018 г. 
 
Районен съд - Габрово 
В началото на отчетния период е имало общо 346 висящи дела, от които 

220 граждански и 126 наказателни (съгласно статистическите отчети). През 
2017 година висящите дела са били 364 (съгласно статистическите отчети), от 
които 225 граждански и 139 броя наказателни дела. През 2016 година 
висящите дела са били 396, от които 249 граждански и 147 наказателни дела.  

Районен съд - Севлиево  
В началото на отчетния период е имало общо 127 висящи дела, от които 

90 граждански и 37 наказателни, при общо 105 неприключили дела (68 
граждански и 37 наказателни) към 01.01.2017 г. и 114 дела (59 граждански и 55 
наказателни) към 01.01.2016 г.   

Районен съд – Дряново 
В началото на 2018 г. са останали неприключени 52 дела, от които 30 

граждански и 22 наказателни. За сравнение в началото на 2017 г. е имало 
несвършени 49 дела (32 граждански и 17 наказателни), а в началото на 2016 г. 
- 39 дела (27 граждански и 12 наказателни). Следва да се отбележи, че след 
2016 г. висящите в началото на периода дела се увеличават поради увеличения 
брой дела, постъпили през всяка от изминалите две години.  

Районен съд – Трявна 
В началото на 2018 г. са останали неприключени общо 31 броя дела, от 

които 22 броя граждански и 9 броя наказателни. За сравнение, броят на 
останалите неприключили през предходните две години са, както следва: 33 
броя през 2017 г. (17 граждански и 16 наказателни) и 30 броя през 2016 г. (17 
граждански и 13 наказателни). 

 
2. Брой на постъпилите дела. Брой дела за разглеждане. 

 
Районен съд - Габрово 
Броят на постъпилите през 2018 година дела е общо 4 200, от които 

2548 граждански и 1 652 наказателни дела. Постъпилите през 2017 година 
дела са били общо 4 752, от които 2 955 граждански и 1 797 наказателни дела, 
а през 2016 година - общо 4 873 дела, от които 2 895 граждански и 1 978 
наказателни дела.  

Наблюдава се намаление в общото количество на новообразуваните дела 
през 2018 година спрямо тези за предходната 2017 година, което е съществено 
и възлиза на 11,62 %. Постъплението през 2017 година е намаляло с 2,48 % 
спрямо нивото за 2016 година.    

Граждански дела 
Броят на постъпилите през 2018 година граждански дела е общо 2548. 

Постъпилите през 2017 година дела от този вид са общо 2955, а през 2016 
година - 2895.  
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По видове дела постъплението през 2018 година е разпределено, както 
следва: 

- граждански дела по общия ред – 548 броя, спрямо 477 броя за 2017 
година и 506 броя за 2016 година; 

- производства по чл. 310 ГПК –  41 броя за 2018 година, спрямо 47 
броя за 2017 година  и 56 за 2016 година; 

- административни по ЗСПЗЗ – няма постъпление през отчетната 2018 
година, през 2017 година също не е имало постъпление от този вид дела, при  
наличие на 1 постъпило дело за 2016 година; 

- частни граждански дела – 367 броя, при 397 броя за 2017 година и 283 
броя за 2016 година; 

- дела по чл. 410 и чл. 417 т. 1 до 9  от ГПК – 1492 през отчетната 2018 
година, при 2034 през 2017 и 2047 за 2016 година; 

- други граждански дела – 2 през 2018 година, при липса на такива 
постъпили дела през 2017 година и две дела за 2016 година 

 
Постъпили граждански дела 

Видове дела 

  

Постъпили 
през 

годината 

 В т.ч.:  

Продължаващи 
дела под 

същия номер 

  

Година 

Върнати 
дела за 
ново 

разглеждане 
под нов 
номер 

Повт. вненсени и 
образувани под 
нов номер след 
прекр. на съд.пр-
во (чл. 42, ал. 2 , 
чл. 249 и чл. 288, 

т. 1 от НПК) 

Общо 
постъпили 
дела през 
отчетния 
период 

    

А   Б 2 2а 2б 3 4 

Граждански   
дела по общия 

ред 
А 

2016 506 3     506 

2017 477       477 

2018 646       646 

Производства по 
чл.310ГПК Б 

2016 56       56 

2017 47       47 

2018 41       41 

Админстративни 
дела  по ЗСПЗЗ и 

ЗВГЗГФ 
В 

2016 1       1 

2017         0 

2018         0 

Частни  
граждански дела Г 

2016 283       283 

2017 397       397 

2018 367       367 

Дела по чл.410 и 
чл.417 ГПК Д 

2016 2047       2047 

2017 2034       2034 

2018 1492       1492 

Други граждански 
дела Ж 

2016 2       2 

2017         0 

2018 2       2 

Общо 
граждански  

дела 
З 

2016 2895 3 0 0 2895 

2017 2955 0 0 0 2955 

2018 2548 0 0 0 2548 
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Брой на делата за разглеждане 
Общия брой на гражданските дела за разглеждане към 31.12.2018 

година е възлизал на 2 768. През 2017 година те са били 3 180, а през 2016 
година 3 144. 

По видове дела същите се разпределят, както следва: 
- граждански дела по общия ред – 840 броя, спрямо 682 броя за 2017 

година и 719 броя за 2016 година; 
- производства по чл. 310 ГПК – 50 броя, спрямо 58 броя за 2017 година 

и 82 дела за 2016 година; 
- административни по ЗСПЗЗ – няма, при наличие на 1 дело за 2017 

година и 2 дела за 2016 година; 
- частни граждански дела – 377 дела за 2018 година, спрямо 405 броя за 

2017 година и 289 броя за 2016 година; 
- дела по чл. 410 и чл. 417 т. 1 до 9  от ГПК – 1 499 дела за отчетната 

година, спрямо 2 034 за 2017 година и 2 050 за 2016 година; 
- други граждански дела – 2 дела за 2018 година, през 2017 година не е 

имало такива дела и 2 дела през 2016 година.   
Сравнителен анализ на гражданските дела за отчетната 2018 година 

 
 Общия брой на постъпилите за разглеждане граждански дела през 2018 

година бележи намаление спрямо тези, които са постъпили през предходната 
2017 година. Те са с 13,7 % по-малко в сравнение с тях, както и с 11,99 % по-
малко в сравнение с постъпилите през 2016 година.  
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2016 2017 2018

2895
3144

29192955
3180

2960
2548

2768
2420

Сравнителен анализ   за граждански дела
Постъпили граждански дела Дела  за разглеждане Свършени дела

 В доклада на Районен съд – Габрово е посочено, че не съществуват 
някакви проблемни моменти, свързани с прилагане на процесуалните и 
материалните закони, които да оказват влияние върху ръста на постъплението 
и структурата на гражданските дела. Действащият от началото на месец март 
2008 година ГПК има своето стабилно приложение и немалка по обем 
тълкувателна практика.      

Съществуващата и през отчетната 2018 година обща неблагоприятна 
икономическа ситуация на ниски доходи, на ограничено потребление, свит 
пазар, слабо кредитиране и затруднена търговска практика са посочените в 
доклада на районния съд фактори, които влияят върху отчетеното намаляване 
на постъплението при заповедните производства по чл. 410 и чл. 417 от ГПК. 
Въпреки спада техният брой остава висок и продължава да ангажира в 
значителна степен капацитета на съда, с оглед на обособената в него структура 
на делата. От аспект на правораздаването този вид дела не са същински /с тях 
не се решават спорове/, но от деловодна гледна точка те не се различават по 
нищо от класическите дела, като обработката им в деловодството на съда си 
остава също толкова трудоемка и допълнително усложнена от голямото им 
количество и кратките срокове за изпълнение на свързаните с тях дейности по 
закон. При деловодната обработка на тези дела, както и през предходните 
години, са включени и съдебните секретари, без които служба „Деловодство” 
не би била в състояние да обработи в срок цялото постъпление от тях.  

Делата по чл. 410 и чл. 417 от ГПК представляват 48,83 % от общия брой 
на всички постъпили граждански дела за 2018 година.  

Постъплението на искови производства през изминалата 2018 година   
бележи отчетлив ръст от 35,43 % в сравнение с предходната 2017 година. 
Данните за посоченото значително увеличение се обясняват не само с прякото 
действие на външни фактори за съда, произтичащи от проявена по-голяма 
активност на страните по различни видове граждански правоотношения, но и с 
конкретните законодателни изменения, внесени в разпоредбата на чл. 415, ал. 
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1, т. 2 от ГПК с ДВ брой 86/2017 г., след които съдът вече се явява задължен да 
указва на съответните заявители, че могат да подадат иск за вземането си в 
случаите, когато заповедта за изпълнение е била връчена на длъжника при 
условията на чл. 47, ал. 5 от ГПК.  

Наказателни дела 
Постъпилите наказателни дела през 2018 година са общо 1 652. През 

2017 година те са били 1 797, а през 2016 година – 1 978 броя. Данните 
показват спад в общото постъпление на този вид дела, възлизащ на 8,07 % в 
сравнение с делата, постъпили през 2017 година, които на свой ред са били с 
10,12 % по-малко от тези през предходната на нея 2016 година. Следва да се 
отбележи, че макар и през 2018 година да е налице намаление в общото 
постъпление на наказателните дела, отчетеното количество сочи за 
увеличение с 16 % в сравнение с делата, постъпили през 2015 година. 

Новообразуваните наказателни дела от административен характер през 
отчетната 2018 година са били 247 на брой. През 2017 година те са възлизали 
на 357, а през 2016 година – на 337 броя. Вижда се, че през 2018 година делата 
от този вид са намалели в сравнение с 2016 година и с предходната 2017 
година, през която техния брой е бил най-висок за тригодишния отчетен 
период. 

Няма промяна във външните фактори, които са в състояние да окажат 
обективно влияние върху отчетения ръст на постъплението при този вид дела. 
Високите размери на глобите и имуществените санкции, предвидени за 
повечето от нарушенията, както и затрудненото финансово състояние на 
гражданите и фирмите все още продължават да ги мотивират към иницииране 
на производства във връзка с обжалването на издадените наказателни 
постановления, в които да претендират за тяхната отмяна или за намаляване 
размера на наложените наказания. В този смисъл причините за намаленото 
постъпление на наказателните дела от административен характер през 2018 
година в сравнение с тези през двете предходни отчетни години, следва да 
бъдат търсени в практиката на различните административно-наказващи 
органи, без да имат пряка връзка с работата на съда. 

Постъпилите през 2018 година частни наказателни дела са общо 1 131 
броя. През 2017 година те са били 1 136, а през 2016 година – 1 348 броя. 
Вижда се, че в сравнение с 2017 година техният брой е намалял само с 5 дела. 
Въпреки незабележимото намаление в сравнение с предходната 2017 година и 
по-чувствителните разлики в сравнение с количествата през 2016 година, 
нивото на постъпление при частните наказателни дела през 2018 година се 
явява чувствително завишено в сравнение с тези, постъпили през 2015 година. 
Същото има своето логично обяснение не само с оглед на обстоятелството, че 
продължават да се образуват дела въз основа на зачестили (като цяло) 
множество искания за предоставяне на трафични данни по ЗЕС, внесени от 
различни оправомощени по закон органи, в това число и за нуждите на 
полицейски структури от други населени места в региона, които в 
организационно отношение спадат към ОД на МВР Габрово и от аспект на 
това (съобразно чл.250в ал.1 от ЗЕС) определят необходимостта за 
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произнасяне по тях от Районен съд - Габрово, но и предвид измененията в 
действувалата законодателна уредба, внесени с ДВ брой 24/2015 г. Чрез 
създаденият чл.159а от НПК на съда вече е възложено да дава разрешение по 
искане на прокурор за получаване на информация от предприятия, които 
предоставят обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, 
необходима за разследването на тежки умишлени престъпления в рамките на 
досъдебно производство, когато такова е образувано по повод на тях. От 
31.03.2015 година по тези (немалко на брой) искания са започнали да се 
образуват частни наказателни дела, което също съставлява една от причините 
за тяхното увеличение. Тенденцията в това отношение се е запазила напълно и 
през отчетната 2018 година, тъй като от общото количество на образуваните 
частни наказателни дела, които представляват 76,22 % от общия брой на тези 
дела, 862 броя са били свързани с искания за предоставяне на данни именно по 
чл.251в, ал. 1 от ЗЕС и чл. 159а от НПК. Като цифрово изражение 
производствата по този вид дела представляват и 52,18 % от общото 
постъпление на всички наказателни дела. 

На следващо място по отчетения ръст на постъплението са частните 
наказателни дела, образувани по искания за разпити на обвиняеми и свидетели 
пред съдия в рамките на досъдебното производство, които през отчетната 2018 
година са били 73, при 71 броя за 2017 година и 47 броя за 2016 година. 
Данните водят до заключение за запазване на нивата на постъпление в 
сравнение с предходната година. Независимо от това, значителното в 
сравнение с 2016 година увеличение при този вид дела е продължило да 
съществува и през отчетната 2018 година. И тук, както и през предходната 
2017 година, същото следва да намери своето логично обяснение не само в 
зачестилите указания от страна на наблюдаващите прокурори за провеждане 
на разпити пред съда, които се явяват задължителни за разследващите органи, 
но и с нарастването на броя на делата, образувани във връзка с разследването 
на телефонни измами и други престъпления от общ характер, провежданите за 
които разследвания (поради естеството на самите престъпления и други 
обективни причини, произтичащи от продължителното отсъствие на 
обвиняеми или свидетели от територията на страната) предопределят 
горепосоченото процесуално-следствено действие като значимо за предмета 
на доказване по чл. 102 от НПК. 

Намалено постъпление се констатира при делата по чл. 243 от НПК, 
свързани с осъществяваният съдебен контрол върху прекратяването на 
наказателното производство от страна на прокурора. Делата от този вид през 
2018 са били 11 броя, през 2017 година са били 22, а през 2016 година - 21. 
Разликите са значителни, но доколкото действията във връзка със самото 
прекратяване на наказателните производства се извършват от прокурор въз 
основа на съществуващи обстоятелства, изрично предвидени в закона, 
причините за тях също се дължат на фактори, които не зависят от съда. 

Посоченото в предходния абзац във връзка с факторите, оказващи 
влияние върху нивото на постъпление, се отнася напълно и за частните 
наказателни дела по чл. 64 и чл. 65 от НПК, свързани с първоначалното 
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взимане и с последващия съдебен контрол на мерките за неотклонение 
„Задържане под стража” в досъдебното производство, които през 2018 година 
са били общо 11 на брой, при 9 дела за 2017 година и 6 дела за 2016 година.  

Намаляло е постъплението на делата, свързани с настаняване на лица на 
задължително лечение по Глава V-та, Раздел II-ри от Закона за здравето и 
налагане на принудителни медицински мерки по реда на Глава XI-та от 
Общата част на НК. През отчетната 2018 година този вид дела са били 8. През 
2017 година те са били 16, а през 2016 година техния брой е възлизал на 6.  

От анализа на изложеното до момента може с пълно основание да се 
заключи, че констатираното намалено постъпление в общото количество на 
наказателните дела в най-голяма степен се дължи на намаления брой на 
образуваните частни наказателни дела, и по-конкретно на тези, чиито предмет 
се явява свързан с внесените искания за предоставяне на данни по чл.250в ал.1 
от ЗЕС и чл.159а от НПК. Въпреки това намаление тези дела са значително на 
брой, като си остават един много сериозен ангажимент за съдиите, защото се 
разглеждат и решават в рамките на 24 часа и изискват своевременно 
реагиране, а не малко от тях са явяват трудоемки поради големия обем на 
трафичните данни, чието предоставяне се иска. Делата по чл.243 от НПК също 
представляват едно своеобразно „мини” разглеждане на делото в закрито 
заседание, тъй като винаги изискват подробно и точно запознаване с целия 
приложен материал по делото, чието производство е прекратено от прокурора.  

Делата за определяне на общо наказание (кумулации) по реда на чл.306 
от НПК през 2018 година са били 28. През 2017 година те са били 33, а през 
2016 година - 30 на брой. И при този вид дела отчетените данни сочат за 
устойчиво ниво на постъпление в сравнение с двете предходни години. 

Внесените искания за разрешаване или одобряване на процесуално-
следствени действия (обиск и/или претърсване и изземване), извършени в 
рамките на досъдебното производство, през отчетната 2018 година са били 85. 
През 2017 година те са възлизали на 69, а през 2016 година – на 86 дела. 
Данните и при тях отново показват тенденция към приблизително запазване на 
нивата на постъпление в сравнение с двете предходни години от отчетния 
тригодишен период. 

Наказателните дела от общ характер през отчетната 2018 година  са 
били 227. През 2017 година те са били общо 253, а през 2016 година – 249 
броя. Видно е, че броят на тези дела безспорно е намалял в сравнение с 
предходните две години. Разликите не могат да се считат за съществени и не 
дават основания за кардинални заключения по отношение на причините за 
отчетеното намаление. По-скоро може да се твърди, че става въпрос за 
обичайните колебания в ръста на постъплението въпреки съществуването на 
възникналите тенденции (след измененията, внесени с ДВ брой 54/2017 г. и 
отпадането на престъпленията по чл.343б ал.3 от НК от приложното поле на 
чл.78а от НК) в прилаганата от държавата наказателна политика, които са 
продължили да оказват влияние върху тях. Като се отчитат съществуващите 
данни за конкретното постъпление на дела във връзка с престъпленията по 
съответните глави и раздели от Особената част на НК, може да се отбележи, че 
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намаления брой на наказателните дела от общ характер като цяло произтича от 
намаленото количество на дела, които са образувани въз основа на внесени 
обвинителни актове за общоопасни престъпления, както и за такива, свързани 
с извършени посегателства против личността и собствеността.  

Постъпилите през отчетната 2018 година наказателни дела от частен 
характер са били 22 на брой. През 2017 година те са били общо 11, а през 
2016 година – 17 броя. Увеличението в сравнение с предходната година е в 
рамките на 50 %. Същото може да бъде обяснено не само с наличието на 
повече извършени престъпления, наказателното преследване за които се 
осъществява по реда на частното обвинение, но и с активността на 
пострадалите от тях лица, които са реализирали правото си да заведат 
производство във връзка с тях чрез тъжба, подадена пред компетентния 
първоинстанционен съд. 

 Намаление се наблюдава и при постъплението на делата по чл.78а от 
НК. През отчетната 2018 година те са били 25, при 40 дела през 2017 година и 
27 броя за 2016 година. 

 
 

Видове дела 

  

Висящи в 
началото 

на 
периода 

Постъпили 
през 

годината 

 В т.ч.:  

Продължаващи 
дела под същия 

номер 

  

Всичко за 
разглеждане 

година Върнати дела 
за ново 

разглеждане 
под нов номер 

Повт. вненсени и 
образувани под 
нов номер след 
прекр. на съд.пр-
во (чл. 42, ал. 2 , 
чл. 249 и чл. 288, 
т. 1 от НПК) 

Общо 
постъпили 
дела през 
отчетния 
период 

    

А б 1 2 2а 2б 3 4 5 

Наказателни общ 
характер дела 

2016 46 249       249 295 

2017 35 253       253 288 

2018 62 227       227 289 

Наказателни 
частен характер 

дела 

2016 4 17       17 21 

2017 7 11       11 18 

2018 4 22       22 26 

Дела по чл.78а 
НК 

2016 2 27       27 29 

2017 3 40       40 43 

2018 4 25       25 29 
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Частни 
наказателни дела 

2016 4 1301       1301 1305 

2017 10 1065       1065 1075 

2018 5 1058       1058 1063 

Частни 
наказателни дела 

- разпити 

2016   47       47 47 

2017   71       71 71 

2018   73       73 73 

Админстративно 
наказателен 
характер дела 

2016 91 337       337 428 

2017 84 357       357 441 

2018 51 247       247 298 

Общо 
наказателни 

дела 

2016 147 1978 0 0 0 1978 2125 

2017 139 1797 0 0 0 1797 1936 

2018 126 1652 0 0 0 1652 1778 

 
По видове престъпления по глави от НК, постъплението на делата 

се разпределя, както следва: 
Престъпления против личността -  за 2018 година са образувани две 

дела за тях. През 2017 година за същите са образувани общо 11 дела, от които 
7 броя – за престъпления против личността – телесни повреди и 4 броя дела, 
отразени в графа „други престъпления против личността“. През 2016 година 
от този вид са образувани 10 дела, като от тях 8 броя са били за престъпления 
против личността – телесни повреди, и две дела, отразени в новия 
статистически отчет в графа „други престъпления против личността“.   

Престъпления против правата на гражданите - за 2018 година няма 
отчетено постъпление от дела за такива престъпления. Казаното важи за 
предходните 2017 и 2016 година, в които също не е отчетено постъпление от 
тези дела. 

Престъпления против брака, семейството и младежта – 12 дела за 
отчетната 2018 година, при 11 броя за 2017 година и 13 броя за 2016 година. 

Престъпления против собствеността – 44 постъпили дела през 
отчетната година, при 53 броя през 2017 година и 70 броя през 2016 година.   

Престъпления против стопанството – 10 постъпили дела през 2018 
година,  при 12 постъпили дела през 2017 година и 10 броя през 2016 година.  

Престъпления против дейността на държавни органи и обществени 
организации – 1 постъпило дело през отчетната 2018 година,  при 3 дела през 
2017 година и 4 броя за 2016 година. 

Документни престъпления – 3 постъпили дела през отчетната 2018 
година, при 7 броя за 2017 година и 13 броя през 2016 година.  

Престъпления против реда и общественото спокойствие – 2 дела, 
постъпили през 2018 година, при 4 постъпили през 2017 година и 8 през 2016 
година.  

Общоопасни престъпления – 142 дела постъпили през отчетната 2018 
година, при 152 постъпили дела за 2017 година и 121 дела за 2016 година . 

Общият брой на наказателните дела за разглеждане към 31.12.2018 
година е бил 1778. През 2017 година общия брой на тези дела е възлизал на 1 
936. През 2016 година същите дела са възлизали на 2 125 броя. 
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 По видове същите се разпределят, както следва: 
- наказателни общ характер дела -  289 дела за отчетната година, при 

288 броя за 2017 година и 295 броя за 2016 година; 
- наказателни частен характер дела – 26 дела през 2018 година, при 18 

дела за 2017 година и 21 броя за 2016 година; 
- дела по чл. 78А от НК – 29 дела за отчетната 2018 година, при 43 дела 

за 2017 година и 29 дела за 2016 година; 
- частни наказателни дела – 1 063 дела за отчетната 2018 година, при 1 

075 броя за 2017 година и 1 305 броя за 2016 година; 
- частни наказателни дела – разпити – 73 дела за 2018 година, при 71 

броя за 2017 година и 47 броя за 2016 година; 
- административно-наказателен характер дела – общо 298 дела за 

отчетната 2018 година, при 441 дела през 2017 година и 428 дела за 2016 
година.  

По видове престъпления по глави от НК броят на делата за 
разглеждане се разпределя, както следва: 

Престъпления против личността - през 2018 година делата за 
разглеждане от този вид са били общо 5. През 2017 година те са възлизали на 
12, а през 2016 година – на 15 броя. От така посочените общо 5 дела за 
разглеждане са били свършени четири броя, от тях няма обжалвани или 
протестирани, като едно дело е останало несвършено в края на отчетния 
период. 

Престъпления против правата на гражданите  – през отчетната 2018 
година не е имало дела за разглеждане от този вид. Същото важи за 
предходните 2017 година и 2016 година. 

Престъпления против брака, семейството и младежта – 19 дела за 
отчетната 2018 година, при 15 дела за 2017 година и 17 дела за 2016 година. 
От посочените по-горе 19 дела са били свършени общо 15 броя. Обжалвани са 
били съдебните актове по три от тях, като четири дела са останали 
несвършени в края на отчетния период. 

Престъпления против собствеността – 66 дела за отчетната 2018 
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година, при 69 дела за 2017 година и 94 дела за 2016 година. От сложените за 
разглеждане общо 66 дела от този вид, 53 дела са били свършени. Обжалвани 
или протестирани са били съдебните актове, постановени  по 19 от тях, като 
несвършени в края на периода са останали 13 дела. 

Престъпления против стопанството – за отчетната 2018 година  
делата за разглеждане от този вид са били 11 на брой. През 2017 година 
делата за разглеждане от този вид са били 13, при същия брой и през 2016 
година. От посочените по-горе 11 дела са били свършени общо седем, като 4 
дела са останали несвършени в края на отчетния период. Обжалван е бил 
съдебният акт по едно дело.  

Престъпления против дейността на държавни органи и обществени 
организации – 2 дела за отчетната 2018 година, при 3 дела за 2017 година и 4 
дела през 2016 година. И двете посочени дела са свършени през годината, 
като е обжалван съдебният акт по едно от тях. 

Документни престъпления – 5 дела за отчетната 2018 година, при 7 
дела за 2017 година и 15 броя за 2016 година. От посочените 5 броя дела за 
разглеждане през 2018 година са били свършени общо 4, като е бил обжалван 
съдебния акт по едно дело. В края на отчетния период е останало едно 
несвършено дело. 

Престъпления против реда и общественото спокойствие – 3 дела за 
разглеждане от този вид за 2018 година, при 6 броя през 2017 година и 9 броя 
през 2016 година. От посочените 3 дела за разглеждане през 2018 година са 
свършени общо 3 дела, обжалвани са съдебните актове по всяко едно от тях. 

Общоопасни престъпления – 166 дела за отчетната 2018 година, при 
163 дела за 2017 година и 128 дела за 2016 година. От посочените 166 броя 
дела за разглеждане през 2018 година, 142 броя са свършени. Обжалвани са 
били съдебните актове, постановени по общо 13 броя от тях, а 24 дела са 
останали несвършени в края на отчетния период. 

Извършеният анализ във връзка с установените нива през двете 
предходни години, както и този на общия брой дела за разглеждане, сочи към 
тенденция за намаление на постъплението като цяло.    

По видове престъпления от НК най-голям относителен дял имат 
общоопасните престъпления, както и престъпленията срещу собствеността, 
които остават най-характерни за района.  

 
Районен съд - Севлиево 
Общият броя на постъпилите през 2018 г. дела е 2 112, от които 1 614 

граждански и 498 наказателни дела. При пет съдии по щат средномесечното 
постъпление на един съдия е 35,20 дела. Стояли са за разглеждане 2 239 дела, 
от които 127 (5,67 %) несвършени от 2017 г. 

През 2017 година общият брой на постъпилите дела е бил 2 108, от които 
1 600 граждански и 508 наказателни дела. При шест съдии по щат 
средномесечното постъпление на един съдия е било 29,28 дела. Стояли са за 
разглеждане 2 213 дела, от които 105 (4,74%) несвършени от 2016 г. 

През 2016 година общият брой на постъпилите дела е бил 1 892, от които 
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1357 граждански и 535 наказателни дела. При шест районни съдии по щат 
средномесечното постъпление на един съдия е било 26,28 дела. Стояли са за 
разглеждане 2 006 дела, от които 114 (5,68 %) несвършени от 2015 г. 

 

Година 

 

Висящи 

ПОСТЪПИЛИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ 

Гр. дела Нак. дела Общо 

2016 114 1 357 535 1 892 2 006 

2017 105 1 600 508 2 108 2 213 

2018 127 1 614 498 2 112 2 239 

 Анализът на данните сочи на лек ръст на постъплението от дела при 
съпоставка с 2017 г. и значително увеличение в сравнение с 2016 г. За поредна 
година нарасналото постъпление се дължи на новообразуваните граждански 
дела, като прави впечатление увеличението в броя граждански дела по общия 
ред (406 през 2018 г., при 285 през 2017 г. и 210 през 2016 г.). В сравнение с 
2017 г. е намалял броят на заповедните производство. За трета поредна година 
се реализира по-малко постъпление от частни граждански дела. При 
наказателните дела отново е налице намалено постъпление, което най-силно е 
изразено при делата по чл. 78а от НК и по-слабо при наказателните частен 
характер дела и при частните дела за разпити.    

Граждански дела 
През отчетната година са постъпили 1 614 граждански дела. По видове 

същите се разпределят, както следва: граждански дела по общия ред – 406 бр.; 
производства по чл. 310 ГПК - 26 бр.; административни дела по ЗСПЗЗ и 
ЗВГЗГФ - 1 бр.; ЧГД - 246 бр.; дела по чл. 410 и чл. 417 ГПК - 935 бр. Останали 
несвършени от 2017 г. са били 90 граждански дела, от което следва, че през 
отчетната 2018 г. са стояли за разглеждане общо 1 704 дела.   

Сравнителният анализ сочи, че през 2018 г. е реализиран значителен 
ръст при новообразуваните граждански дела по общия ред, които са със 121 
броя (42,46 %) повече от 2017 г. и 196 броя (93,33 %) повече от 2016 г. 
Незначително увеличение е налице при бързите производства – 26 нови дела, 
при 22 през 2017 г., но по-малко от 2016 г., когато по реда на чл. 310 от ГПК са 
били образувани 40 дела. При заповедните производства и частните 
граждански дела се наблюдава намалено постъпление в сравнение с 2017 г. 
Постъплението от административните дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ остава 
незначително – 1 дело през 2018 г., при 2 дела през 2017 г. и 3 през 2016 г.  

През отчетната година не са образувани „Други граждански дела“. В 
доклада на Районен съд – Севлиево се посочва, че при утвърдените и ползвани 
към момента шифри, формираната в отчета група „Други граждански дела“ е 
без практическа стойност. Към нея следва да се отнасят производствата със 
статистически шифър „1300-1“, а това биха могли да бъдат такива, за които 
няма друг шифър. Вероятността за образуване на дела от тази група е много 
малка.  

Специално внимание следва да се обърне на заповедните производства и 
свързаните с тях искови производства по чл. 422 от ГПК. Видно е, че през 
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2018 г. заповедните дела съставляват 58 % от общото постъпление от 
граждански дела. От деловодна гледна точка същите не се различават при 
обработката си от останалите дела, дори в много отношения са по-трудоемки, 
като администрирането им изисква значителен ресурс, както заради огромния 
им брой, така и поради законодателно установените изключително кратки 
срокове за работа по тях. От края на месец октомври 2017 г. са в сила поредни 
изменения в ГПК, които в значителна степен рефлектираха и върху работата 
по делата по чл. 410 и чл. 417 от ГПК. Промените в чл. 47 от ГПК доведоха до 
съществено натоварване и отговорност за връчителите по всички видове 
граждански дела, до завишена ангажираност както на деловодителите, така и 
на съдиите. Значително се разшириха хипотезите по чл. 415 от ГПК за даване 
на указания за предявяване на иск, включително при извършено връчване на 
заповедта за изпълнение чрез залепване, респективно за образуване на искови 
производства по реда на чл. 422 от ГПК. Това е и едно от обясненията за 
отчетеното през 2018 г. значително увеличение на делата по общия ред. В 
предходния годишен отчетен доклад на съда е посочено, че през 2017 г. 
общият брой дела, образувани по реда на чл. 422 от ГПК, е 36, като 14 от тях, 
или почти половината от всички, са от месец декември 2017 г., тоест след 
законодателните промени. През 2018 г. в съда са образувани 84 дела, черпещи 
основанието си от разпоредбата на чл. 422 от ГПК.  

Наказателни дела 
През отчетната година са постъпили общо 498 наказателни дела. По 

видове същите се разпределят, както следва: 163 наказателни общ характер 
дела (НОХД); 5 наказателни частен характер дела (НЧХД); 23 дела по чл. 78а 
от НК; 172 частни наказателни дела (ЧНД); 49 ЧНД - разпити; 86 
административно-наказателен характер дела (АНД). Останали несвършени от 
2017 г. са били 37 наказателни дела, или през отчетната 2018 г. са стояли за 
разглеждане общо 535 дела. 

 

Табличен вид на данните за три години 
 

Видове дела 
 

 
годин
а 
 

Висящи в 
началото на 
периода 

Постъпили 
през 

годината 

В т.ч.: 
върнати от 

горна 
инстанция 

 
Всичко за 

разглеждане 
 

НОХД 
2016 11 121 0 132 
2017 13 151 1 164 
2018 15 163 0 178 

НЧХД 
2016 1 3 0 4 
2017 1 11 0 12 
2018 4 5 0 9 

АНД по чл.78а 
НК 

2016 5 28 0 33 
2017 4 50 0 54 
2018 4 23 0 27 

ЧНД 
2016 4 191 0 195 
2017 1 153 0 154 
2018 1 172 0 173 

ЧНД - разпити 
2016 0 85 0 85 
2017 0 57 0 57 
2018 0 49 0 49 
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АНД 
2016 34 107 3 141 
2017 18 86 0 104 
2018 13 86 0 99 

ОБЩО  
2016 55 535 3 590 
2017 37 508 1 545 
2018 37 498 0 535 

 

За разлика от отчетения през 2017 г., при съпоставка с 2016 г., 
значителен ръст от НОХД, НЧХД и АНД по чл. 78а от НК, през 2018 г., в 
сравнение с 2017 г., е налице увеличено постъпление само при НОХД и ЧНД. 
Намаление се отчита при НЧХД, при делата по чл. 78а от НК (същите са по-
малко и от 2016 г.) и ЧНД за разпити. При АНД по обжалване на наказателни 
постановления броят е като през 2017 г.  

Новообразуваните през 2018 година НОХД са 163, при 151 през 2017 г. и 
121 през 2016 г. През предходните две години подобна тенденция се 
наблюдаваше и при АНД по чл. 78а от НК – 50 дела през 2017 година и 28 
през 2016 година, но през 2018 г. този вид производства реализира значително 
намаление – 23 нови дела. 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. Доколкото 
разследването на престъпленията и предаването на извършителите им на съд е 
функция от дейността на прокуратурата, както и на следствието и органите от 
системата на МВР, а съдът не разполага с необходимите данни за 
криминогенната обстановка в района, в настоящия отчетен доклад не е 
възможно да се извърши пълен анализ на причините, които влияят на броя 
дела за престъпления от общ характер, съответно на предадените на съд 
извършители на такива престъпления.    

При съпоставка с 2017 г. като значително следва да се определи 
намалението на НЧХД – 5 дела през 2018 г., при 11 през 2017 г. През 2016 г. 
броят им е бил 3 дела. 

АНД, свързани с обжалване на наказателни постановления, са 86, 
колкото са били през 2017 г., и по-малко от 2016 г., когато броят им е бил 107 
дела. Доколкото честотата на обжалваните наказателни постановления е 
функция от броя на проведените административно-наказателни производства, 
обяснението за по-малкия брой дела от този вид следва да се търси в 
намалялата активност на държавните контролни органи. Този извод се налага 
и при съпоставка с предходни отчетни периоди, през които броят на този вид 
дела се е движел около и над 200 на година.  

През годината са образувани нови 221 ЧНД, включително за разпити 
пред съдия. Броят им е по-голям от 2017 г., когато са били 210 дела, но остава 
значително под този от 2016 г., когато са постъпили общо 276 ЧНД. От 
новообразуваните през 2018 г. ЧНД, 124 са били свързани със съдебно 
производство, а 97 дела са били обвързани с досъдебната фаза на наказателния 
процес. При исканията към съда от досъдебното производство, основен дял 
заемат ЧНД за разпити пред съдия (49 броя), които са по-малко от 
предходните години. Останалите ЧНД са свързани с вземане на мярка за 
неотклонения „задържане под стража“ – 8 дела, при 3 през 2017 г. и 13 през 
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2016 г.; обжалване на постановления на прокурора за прекратяване или 
спиране на наказателно производство – общо 6 нови дела, при 7 през 2017 г. и 
5 за 2016 г.; за разрешаване или одобряване на претърсване и изземване, както 
и искания по чл. 61, ал. 3 от НПК – общо 34 дела, при 24 през 2017 г. и 38 през 
2016 г. Основен дял от ЧНД – съдебно производство се заема от исканията по 
чл. 159а от НПК (73 дела), колкото са били и през 2017 г., и по-малко от 2016 
г., когато са били 87 дела. Останалите дела от тази група са имали за предмет 
производства за групиране на наказания по влезли в сила присъди - 10 дела, за 
съдебна реабилитация – 3 дела, производства по Закона за здравето за 
задължително настаняване и лечение – общо 33 дела; производства по чл. 24а 
от ЗБППМН – 2 дела и производства по делегация - 3 дела.  

Сравнителен анализ на данните за НОХД 
Наказателните дела за престъпления от общ характер са съществена 

категория, тъй като основно на тях се изграждат изводите за криминогенната 
обстановка в района и данните за наказаната престъпност. Същите 
предизвикват най-голям обществен интерес и колкото и да е неточно и 
неправилно, на практика се явяват основен критерий за оценка на работата на 
цялата съдебна система. 

През 2018 г. са образувани 163 НОХД, като заедно с останалите 
несвършени от 2017 г. 15 броя, през отчетната година са стояли за разглеждане 
общо 178 дела от този вид. 

Табличен вид на данните за три години 
НОХД 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

нови 
дела 

общо за 
разгл. 

нови  
дела 

общо за 
разгл. 

нови  
дела 

общо за 
разгл. 

Гл. II НК- 
Прест. против 
личността 

3 
(2.48%) 

4 
(3.03%) 

14 
(9.27%) 

14 
(8.54%) 

8 
(4.91%) 

10 
(5.62%) 

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

7 
(5.78%) 

7 
(5.30%) 

7 
(4.64%) 

9 
(5.49%) 

2 
(1.22%) 

3 
(1.68%) 

Гл. V НК- 
Престъпления п-в  
собствеността 

35 
(28.93%) 

39 
(29.55%) 

22 
(14.57%) 

28 
(17.07%) 

34 
(20.86%) 

37 
(20.79%) 

Гл. VI НК-Прест.  
п-в стопанството 

7 
(5.78%) 

7 
(5.30%) 

18 
(11.92%) 

21 
(12.80%) 

9 
(5.52%) 

11 
(6.18%) 

Гл. VIII НК-Прест.  
п-в дейността на  
държ. органи и общ. 
орг. 

0 0 3 
(1.99%) 

3 
(1.83%) 

3 
(1.84%) 

3 
(1.68%) 

Гл. IX НК- 
Документни 
престъпления 

3 
(2.48%) 

3 
(2.27%) 

4 
(2.65%) 

5 
(3.05%) 

5 
(3.07%) 

5 
(2.81%) 

Гл. X НК- Прест.  
п-в реда и общ. спок. 

1 
(0.83%) 

1 
(0.76%) 

3 
(1.98%) 

3 
(1.83%) 

0 0 

Гл. XI НК- 
Общоопасни 
престъпления 

65 
(53.72%) 

71 
(53.79%) 

80 
(52.98%) 

81 
(49.39%) 

102 
(62.58%) 

109 
(61.24%) 

 

Сравнителният анализ сочи, че основното постъпление продължава да се 
определя от делата за общоопасни престъпления и престъпления против 
собствеността, по който начин се запазва тенденцията от предходни години.  
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За поредна година е налице увеличение на делата за общоопасни 
престъпления – 102 нови дела, при 80 през 2017 г. и 65 през 2016 г. Основният 
дял продължава да се определя от производствата, свързани с управление на 
МПС след употреба на алкохол или наркотични вещества (59 дела) и 
управление на МПС от неправоспособни водачи (9 дела). За подправка и 
използване на контролни знаци и идентификационни номера са образувани 16 
дела. Едно производство е имало за предмет палеж, а едно дело е било по 
обвинение за причиняване на телесна повреда при ПТП. При съпоставка с 
предходните години се отчита увеличение на делата, свързани с държане на 
наркотични вещества или засяване и отглеждане на растения, съдържащи 
наркотични субстанции – общо 16 дела, при 4 през 2017 г. и 12 дела през 2016 
г. През годината не са образувани производства за престъпления по чл. 346 от 
НК. 

Увеличено е постъплението от дела за престъпления против 
собствеността – 34 нови дела през 2018 г., при 22 през 2017 г. и 35 през 2016 г. 
От образуваните през годината дела 27 са били по обвинения по чл. 194-197 от 
НК (кражба), 1 по чл. 198 от НК (грабеж), 1 по чл. 205 от НК (привилегирован 
състав на длъжностно присвояване), 2 по чл. 206 от НК (обсебване) и 3 по чл. 
209 от НК (измама).  

По-малко са образуваните дела за престъпления против личността – 8 
нови производства, при 14 през 2017 г. и 3 през 2016 г. Общо 7 от делата са по 
обвинения за причинени средни или леки телесни повреди. Едно дело е имало 
за предмет обвинение по чл. 152 от НК (изнасилване).  

Значително е намаляло постъплението от дела за престъпления против 
брака, семейството и младежта – 2 нови дела, при 7 през 2017 г. и 2016 г.   

При съпоставка с 2017 г. по-малко дела се отчитат и за престъпления 
против стопанството – 9 броя, при 18 през 2017 г. и 7 през 2016 г. От 
образуваните през 2018 г. дела 5 броя са били с обвинение по чл. 234 
(продажба и държане на акцизни стоки без бандерол) и 4 по чл. 235 от НК 
(престъпления против горското стопанство). Не е имало производства с 
обвинения по чл. 234в (неправомерно присъединяване към ел. преносната 
мрежа), каквито са били образувани през предходните години.  

За престъпления против дейността на държавни органи са образувани 3 
НОХД, всички с обвинения по чл. 290 от НК (лъжесвидетелстване).   

Сравнително устойчиво е постъплението от дела за документни 
престъпления – 5 през 2018 г., при 4 през 2017 г. и 3 през 2016 г.  

През 2018 г. не са постъпвали дела за престъпления против реда и 
общественото спокойствие и престъпления против правата на гражданите. 

 
Районен съд – Дряново 
През отчетната 2018 година в Районен съд - Дряново са постъпили 

общо 837 дела. С останалите несвършени от предходен период, през годината 
е имало за разглеждане общо 889 дела от всички видове. За сравнение през 
2017 г. е имало общо 836 дела при 655 за 2016 г. В сравнение с 2017 г. през 
изминалата година е имало 53 дела повече, а в сравнение с 2016 г. - 234 дела 
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повече. Запазва се тенденцията през последните четири години за ежегодно 
увеличаване на постъплението от граждански дела, като през 2018 г. са 
постъпили 13 броя дела повече от този вид. През 2017 г. увеличението е било 
особено значително – 120 граждански дела повече в сравнение с 2016 г. При 
наказателните дела също се отчита увеличение на разгледаните през годината 
дела, които са с 40 броя повече в сравнение с 2017 г. и със 96 повече в 
сравнение с 2016 г. 

В края на отчетната 2018 г. са останали несвършени общо 52 дела, като 
броят им е равен с останалите несвършени през 2017 г. и с три броя повече от 
останалите несвършени в края на 2016 г. 49 дела. Изразено в проценти 
съотношението между останалите несвършени дела в края на 2018 г. и общо 
разгледаните дела през годината е 5,85 %. 

 

Година Дела за 
разглеждане 

Наказателни 
дела 

Граждански 
дела 

Дела от предходна  
година 

Новообразувани 
дела 

2016 655 бр. 185 бр.  470 бр. 39 бр.  616 бр.  
2017 836 бр. 241 бр. 595 бр.  49 бр.  787 бр.  
2018 889 бр. 281 бр. 608 бр.  52 бр. 837 бр. 

Граждански дела 
През отчетната 2018 г. в Районен съд - Дряново са постъпили общо 578 

граждански дела. По видове същите се разпределят, както следва: граждански 
дела по общия ред - 88 бр.; производства по чл. 310 ГПК - 5 бр.; частни 
граждански дела – 138 бр.; дела по чл. 410 и чл. 417 ГПК - 223 бр.; други 
граждански дела – 124 бр.  

Сравнителният анализ сочи, че след 2011 г. през всяка от следващите три 
години е отчитано намаляване на делата в сравнение с предходната година. 
През 2015 г. започва процес на увеличение на броя на новообразуваните 
граждански дела, който се запазва и през изминалата 2018 г. При съпоставката 
с данните за предходната година е видно, че най-голямо увеличение се отчита 
при делата от вида Други граждански дела – 88 бр. повече и граждански дела 
по общия ред – 20 броя повече. При останалите групи дела се отчита 
намаляване на постъпленията, като най-значително е при заповедните 
производства – 67 броя по-малко в сравнение с 2017 г.  

През изминалата година не е имало за разглеждане административни 
дела по ЗСПЗЗ, както и през предходните три години. 

През 2018 г. общият брой граждански дела за разглеждане е бил 608 при 
595 броя за 2017 г. и при 470 броя за 2016 г. В сравнение с 2016 г. е имало за 
разглеждане 13 дела повече, а в сравнение с 2016 г. - 138 дела повече. 

 
Табличен вид на гражданските дела по видове за три години 

Дела 2016 
 

2017 
 

2018 

Висящи/ 
Постъпили/ 
Общо за 

разглеждане 
7 43 

470 
2 63 

595 
0 

578 608 
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Искове по СК 
в т.ч. Издръжка 5 

67 
6 

3 
70 
7 

162 
5 

170 
6 

Искове по КТ 1 
23 

0 
24 4 4 

Делби 10 10 5 6 
Чл.410 и чл.417 

ГПК 52 
152 

90 
290 223 223 

Вещни искове 4 4 3 5 
Обл. искове 13 11 15 21 

 
Табличен вид на данните за три години 

 

Наказателни дела 
В началото на 2018 г. останали несвършени от 2017 г. са били 22 

наказателни дела. За сравнение в началото на 2017 г. делата са били 17 броя 
дела, а в началото на 2016 г. – 12 броя. Увеличеният брой висящи в началото 
на 2018 г. дела се свърза с увеличения брой постъпили дела през годината. 
Несвършените дела по видове са както следва: 3 НОХД, 1 НЧХД, 2 дела по чл. 
78а от НК и 16 АНД.  

Брой на постъпилите дела. 
През отчетната 2018 г. в Районен съд - Дряново са постъпили общо 259 

наказателни дела. По видове същите се разпределят, както следва: наказателни 
общ характер дела (НОХД) - 37 бр.; наказателни частен характер дела (НЧХД) 
- 1 бр.; дела по чл.78а от НК - 8 бр.; частни наказателни дела (ЧНД) - 151 бр.; 
частни наказателни дела - разпити – 20 бр. и административно-наказателни 
дела (АНД) - 42 бр.  

Сравнителният анализ показва, че през 2018 г. при съпоставка с данните 

 
 

Видове дела 
 
 
 

 
годин
а 
 

Висящи в 
началото на 
периода 

Постъпили 
през 

годината 

 
Всичко за 
разглеждане 

 

Граждански   дела по общия ред А 
2016 24 75 99 
2017 28 68 96 
2018 25 88 113 

Производства по чл.310ГПК Б 
2016 1 5 6 
2017 1 9 10 
2018 1 5 6 

Админстративни дела  по ЗСПЗЗ 
и ЗВГЗГФ 

В 
2016 0 0 0 
2017 0 0 0 
2018 0 0 0 

Частни  граждански дела Г 
2016 2 180 182 
2017 2 160 162 
2018 2 138 140 

Дела по чл.410 и чл.417 ГПК Д 
2016 0 152 152 
2017 0 290 290 
2018 0 223 223 

Други граждански дела Е 
2016 0 31 31 
2017 1 36 37 
2018 2 124 126 

Общо граждански  дела Ж
2016 27 443 470 
2017 32 563 595 
2018 30 578 608 
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за 2017 г. е налице значително повишение в постъпленията по дела от групите 
ЧНД и ЧНД – разпити. Намаление се отчита при НОХД, като през 2018 г. са 
образувани 37 дела от този вид при 52 през 2017 г. и 56 през 2016 г. От делата 
по реда на чл.78а НК са образувани 8 дела, при 22 през 2017 г. и 16 през 2016 
г. При АНД през 2018 г. са образувани 42 броя дела от този вид, при 76 през 
2017 г. и 39 през 2016 г. Отчетеното повишение на броя частни наказателни 
дела (със 137 броя повече) се дължи преди всичко на постъпилите искания по 
чл. 159а от НПК (нов ДВ бр. 25/ 2015 г.).  

Проведени са 20 разпита пред съдия - с 8 повече в сравнение с 2017 г. и 
11 повече в сравнение с 2016 г. При този вид дела се наблюдава запазване на 
тенденцията за плавно увеличаване на броя през последните три години след 
отчетеното значително намаляване през 2015 г.  

През 2018 г. в Районен съд - Дряново са образувани 37 наказателни общ 
характер дела. 

Табличен вид на НОХД по видове за три години 
 

Наказателни общ 
характер дела 

2016 година 2017 година 2018 година 
постъ
пили 

общо за 
разглеж
дане 

пост
ъпил
и 

общо за 
разглеж
дане 

постъпи
ли 

общо за 
разглеждане 

Гл.II НК-
Престъпления против 

личността 
3 3 1 1 1 1 

Гл.III НК-
Престъпления п-в 

правата на 
гражданите 

1 1 0 0 0 0 

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

младежта 
4 4 1 1 0 0 

Гл.V НК-
Престъпления против 

собствеността 
22 26 13 13 4 6 

Гл.VI НК-
Престъпления против 

стопанството 
1 1 3 3 3 3 

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 

1 1 1 1 1 1 

Гл.IX НК-Документни 
престъпления 0 0 0 0 0 0 

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

1 1 0 0 0 0 

Гл. XI НК-
Общоопасни 
престъпления 

23 24 33 34 27 28 

Сравнителният анализ сочи, че основното постъпление продължава да се 
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определя от делата за общоопасни престъпления - общо 27 броя, като в това 
отношение се запазва тенденцията от предходни години. През отчетния 
период се наблюдава намаление с 6 броя на новообразуваните дела от този вид 
в сравнение с 2017 г. и увеличение с 4 броя в сравнение с броя дела от този 
вид, разгледани през 2016 г. 

При делата за престъпления против собствеността се наблюдава 
значително намаляване на внесените от прокуратурата обвинителни актове в 
сравнение с предходния период – 4 броя образувани дела от този вид през 
2018 г., при образувани 13 броя през 2017 г. и при 22 броя през 2016 г.   

През 2018 г. не са постъпвали дела за престъпления против правата на 
гражданите, против финансовата, данъчната и осигурителната система, както 
и по глава IX от НК “Документни престъпления”.  

 
Брой дела за разглеждане 
През отчетната 2018 г. в съда е имало за разглеждане общо 281 броя 

наказателни дела от всички видове. Общият брой дела за разглеждане през 
2017 г. е бил 241 броя, а през 2016 г. - 185 броя. През последните три години 
следва да се отчете трайна тенденция към повишаване общия брой на 
разглежданите в съда наказателни дела. 

Табличен вид на данните за три години 
 

Видове дела 
 

 
година 

 

Висящи в 
началото на 
периода 

Постъпили през 
годината 

 
Всичко за 
разглеждане 

 
Наказателни общ  
характер дела 

2016 5 56 61 
2017 1 52 53 
2018 3 37 40 

Наказателни частен 
характер дела 

2016 - 1 1 
2017 - 2 2 
2018 1 1 2 

Дела по чл.78а НК 2016 - 16 16 
2017 2 22 24 
2018 2 8 10 

Частни наказателни дела 2016 1 52 53 
2017 - 60 60 
2018 - 151 151 

Частни наказателни дела 
- разпити 

2016 - 9 9 
2017 - 12 12 
2018 - 20 20 

Административно - 
наказателен характер 

дела 

2016 6 39 45 
2017 14 76 90 
2018 16 42 58 

Общо наказателни дела 2016 12 173 185 
2017 17 224 241 
2018 22 259 281 

 
Районен съд – Трявна 
 
Общият брой на постъпилите дела в Районен съд – Трявна през 2018 

година е 670. 
Граждански дела 
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Броят на постъпилите през 2018 г. граждански дела е 450. 
По видове дела постъпилите през отчетната година дела се разпределят, 

както следва: граждански дела по общия ред – 77 броя; производства по чл.310 
ГПК – 4 броя; административни по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ – 4 броя; частни 
граждански дела – 51 броя; дела по чл.410 и чл.417 ГПК – 291 броя; други 
граждански дела – 23 броя. 

От общо постъпилите през миналата година 450 броя граждански дела, 
291 броя са дела по чл.410 и чл.417 ГПК. Разликата е 159 броя граждански 
дела. 

Средномесечното постъпление на един съдия от Районен съд –Трявна за 
отчетната 2018 г. е 37,22 дела. 

За сравнение броят на постъпилите през 2017 г. дела в Районен съд – 
Трявна е бил 346. По видове дела същите се разпределят, както следва: 
граждански дела по общия ред –  85 броя; производства по чл.310 ГПК – 11 
броя; частни граждански дела – 43 броя;  дела по чл.410 и чл.417 ГПК – 207 
броя. 

За сравнение броят на постъпилите през 2016 г. дела в Районен съд – 
Трявна е бил 326, както следва: граждански дела по общия ред – 118 броя; 
производства по чл.310 ГПК – 7 броя; частни граждански дела – 50 броя; дела 
по чл.410 и чл.417 ГПК – 151 броя. 

Сравнителният анализ между трите сравнителни години показва, че през 
отчетната 2018 г. се констатира съществено увеличение в броя на постъпилите 
граждански дела, както спрямо предходната 2017 г. (със 104 броя), така и 
спрямо 2016  г. (със 124 броя). В процентно съотношение увеличението 
спрямо 2017 г. е с 30 %, а спрямо 2016 г. е с 38 %.  

Увеличението в броя на постъпилите дела в Районен съд – Трявна 
спрямо предходната 2017 г. произтича преди всичко от увеличение в 
постъплението на делата по чл.410 и чл.417 ГПК, тъй като през 2017 г. са 
постъпили 207 броя такива дела, спрямо 151 броя през 2016 г. В процентно 
съотношение увеличението на този вид дела през изминалата година спрямо 
2017 г. е с 40 %, а спрямо 2016 г. – с 93 %.  

Стойностите в тригодишния отчет на Районен съд – Трявна показват, че 
е налице намаление в постъплението на граждански дела по общия исков ред 
спрямо двете предходни години. През отчетната година се констатира 
постъпление от 76 броя граждански дела по общия исков ред, спрямо 85 броя 
през 2017 г. и 118 броя през 2016 г. Тук е нужно обаче да се подчертае, че в 
отчетната форма за 2018 г. от гражданските дела по общия исков ред са 
изключени някои видове граждански дела /като производствата по Закона за 
закрила на детето и Закона за защита от домашното насилие/ и същите са 
включени в графа „други граждански дела“. По тази причина, през 2018 г. се 
констатира постъпление от 23 броя други граждански дела, за разлика от 
предходните две години, през които постъплението на този вид дела е било 0 
броя. Ето защо в крайна сметка се налага извод, че реално няма намаление в 
постъплението на граждански дела по общия исков ред, а дори е налице 
увеличение в постъплението през 2018 г. спрямо предхождащата я. 
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Съществено намаление се констатира през 2018 г. при делата по чл.310 
ГПК. На фона на постъпили 7 броя такива дела през 2016 г. и 11 броя през 
2017 г., през отчетната са постъпили едва 4 броя дела по чл.310 ГПК. 

При частните граждански дела се констатира устойчивост в 
постъплението през трите сравнителни години – 51 броя през 2018 г., спрямо 
43 броя през 2017 г. и 50 броя през 2016 г. 

През 2018 г. има образувани 4 броя административни дела по ЗСПЗЗ и 
ЗВСГЗГФ, за разлика от предходните две години, през които няма образувани 
такива. 

 
Брой дела за разглеждане 
През отчетната 2018 г. Районен съд – Трявна е имал за разглеждане 

общо 472 броя дела, от които 22 броя висящи в началото на отчетния период и 
450 са постъпили през годината. 

По видове дела същите се разпределят, както следва: граждански дела по 
общия ред –  77 броя; производства по чл.310 ГПК – 4 броя; административни 
по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ – 4 броя; частни граждански дела – 51 броя; дела по 
чл.410 и чл.417 ГПК – 291 броя; други граждански дела – 23 броя. 

За сравнение броят на разглежданите през 2017 г. дела в Районен съд – 
Трявна е бил 363. 

По видове дела същите се разпределят, както следва: граждански дела по 
общия ред –  101 броя; производства по чл.310 ГПК – 12 броя; частни 
граждански дела – 43 броя; дела по чл.410 и чл.417 ГПК – 207 броя. 

За сравнение броят на разглежданите през 2016 г. дела в Районен съд – 
Трявна е бил 343, както следва: граждански дела по общия ред – 133 броя; 
производства по чл.310 ГПК – 9 броя; частни граждански дела – 50 броя; дела 
по чл.410 и чл.417 ГПК – 151 броя. 

Общо разгледаните през 2018 г. граждански дела по общия исков ред се 
разпределя по видове, както следва: 

Искове по СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет., ЗБЖИРБ – 63 броя, от които 58 
броя са новообразувани дела, в това число 2 броя по подсъдност и 1 брой дело, 
продължаващо под същия номер, а 5 броя са останали несвършени от 
предходната година; 

Облигационни искове – 26 броя, от които 21 броя са новообразувани 
дела и 5 броя са останали несвършени от предходната година; 

Вещни искове – 6 броя, като 4 броя от тях са новообразувани дела и 2 
броя са останали несвършени дело от предходната година; 

Делби и искове по ЗН – 8 броя, 4 броя от които са новообразувани дела и 
4 броя са останали несвършени дела от предходната година; 

Установителни искове – 18 броя, като 15 от тях са новообразувани дела 
и 3 броя са дела останали несвършени от предходната година; 

Искове по КТ – 1 брой, което е останало несвършено дело от 
предходната година; 

Административни производства – 4 броя новообразувани. 
Видно е, че измежду разгледаните граждански дела по общия ред най-
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голям дял имат исковете по СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет., ЗБЖИРБ. От тях 12 
броя са искове за развод и недействителност на брака, 12 броя са дела за 
развод по взаимно съгласие, 8 броя са искове за издръжка и изменението й, 
както и 1 брой производство по Закона за защита от домашното насилие. 

Следващи по брой от гражданските дела по общия ред са 
облигационните искове. Малко след тях се нареждат установителните искове и 
делбите, следвани от вещните искове. 

Наказателни дела 
Броят на постъпилите през 2018 година дела е 220. 
По видове дела същите се разпределят, както следва: наказателни общ 

характер дела – 35 броя; наказателни частен характер дела – 1 брой; дела по 
чл.78А НК – 11 броя; частни наказателни дела – 128 броя; частни наказателни 
дела – разпити – 14 броя; административно-наказателен характер дела – 31 
броя. 

Средномесечното постъпление на един съдия от Районен съд –Трявна за 
отчетната 2018 г. е 12,22 дела. 

За сравнение общият брой на постъпилите наказателни дела през 2017 г. 
е бил 283, както следва: наказателни общ характер дела – 42 броя; наказателни 
частен характер дела – 3 броя; дела по чл.78А НК – 26 броя; частни 
наказателни дела – 127 броя; частни наказателни дела – разпити – 24 броя; 
административно-наказателен характер дела – 61 броя. 

За сравнение общият брой на постъпилите наказателни дела през 2016 г. 
е бил 277, както следва: наказателни общ характер дела – 55 броя; дела по 
чл.78А НК – 17 броя; частни наказателни дела – 143 броя; частни наказателни 
дела – разпити – 33 броя; административно-наказателен характер дела – 29 
броя. 

По видове престъпления постъплението на наказателни дела през 2018 г. 
е следното: други престъпления против личността – 2 броя; престъпления 
против собствеността – 7 броя; престъпления против стопанството – 3 броя; 
документи престъпления – 1 брой; общоопасни престъпления – 22 броя. 

Горните данни обосновават извод за съществено намаление в броя на 
постъпилите наказателни дела през изминалата година спрямо предходните 
две години. Намалението през отчетната е с 28,6 % спрямо 2017 г. и с 25,9 % 
спрямо 2016 г. 

Понижението в постъплението през отчетната година се забелязва при 
почти всички видове наказателни дела – наказателния общ характер /35 броя 
през 2018 г., спрямо 42 броя през 2017 г. и 55 броя през 2016 г./, наказателния 
частен характер дела /1 брой през 2018 г., спрямо 3 броя през 2017 г. и 0 броя 
през 2016 г./, делата по чл.78А НК /11 броя през 2018 г., спрямо 26 броя през 
2017 г. и 17 броя през 2016 г./, частни наказателни дела – разпити /14 броя 
през 2018 г., спрямо 24 броя през 2017 г. и 33 броя през 2016 г./. 

При анализ на цифровите показатели е видно също, че изминалата 
година бележи драстично намаление в броя на постъпващите в съда 
административно наказателен характер дела, но това се отнася само спрямо 
предходната 2017 г., когато са постъпили 61 броя административно 
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наказателен характер дела. Постъплението на тези дела през 2016 г. и през 
2018 г. е близко като стойности, съответно 29 броя и 31 броя. 

Устойчивост в стойностите се забелязва единствено при частните 
наказателни дела, при които има почти идентичност в постъплението през 
последните две години, но малко намаление спрямо 2017 г. През 2018 г. са 
постъпили 128 броя такива наказателни дела, през 2017 г. – 127 броя, а през 
2016г. – 145 броя. 

 И през 2018 г., също както предходните години, измежду частните 
наказателни дела най-голям дял имат исканията за разкриване на данни от 
предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи 
и/или услуги, които пред  Районен съд – Трявна се разглеждат по реда на НПК, 
т.е. по искане на прокурор от Районна прокуратура – Трявна. Малък е броят на 
другите частни наказателни дела, извън тях. В броя на другите частни 
наказателни дела справката показва, че се включват също: прокурорски 
искания за разкриване на банкова тайна; искания за разрешаване или 
одобряване извършването на претърсвания и изземвания по реда на НПК; 
разрешение за извършване на полицейска регистрация на лице; вземане на 
мярка за неотклонение „задържане под стража“ в досъдебното производство и 
др. 

По видове престъпления от НК най-голям дял от разглежданите през 
2018 г. наказателни дела имат общоопасните престъпления, следвани от 
престъпленията против собствеността, което се оказва трайна тенденция, тъй 
като този вид наказателни дела преобладават и през предходните две години. 
Постъпилите наказателни дела с обвинения за общоопасни престъпления през 
отчетната година са 22 броя, докато престъпленията против собствеността са 7 
броя. За сравнение, през 2017 г. са постъпили 24 броя дела за извършени 
общоопасни престъпления и 8 броя дела против собствеността, а през 2016 г. – 
29 броя наказателни дела за извършени общоопасни престъпления и 18 броя 
престъпления против собствеността. 

През 2018 г. Районен съд – Трявна е имал за разглеждане общо 229 броя 
наказателни дела, от които висящи в началото на периода са 9 броя, а 
постъпили през годината са 220 броя наказателни дела.  

По видове дела същите се разпределят, както следва: наказателни общ 
характер дела – 39 броя; наказателни частен характер дела – 1 брой; дела по 
чл.78А НК – 11 броя; частни наказателни дела – 128 броя; частни наказателни 
дела – разпити – 14 броя; административно-наказателен характер дела – 36 
броя. 

За сравнение общият брой на разглежданите наказателни дела през 2017 
г. е бил 299, както следва: наказателни общ характер дела – 47 броя; 
наказателни частен характер дела – 3 броя; дела по чл.78А НК – 27 броя; 
частни наказателни дела – 127 броя; частни наказателни дела – разпити – 24 
броя; административно-наказателен характер дела – 71 броя. 

За сравнение общият брой на разглежданите наказателни дела през 2016 
г. е бил 290, както следва: наказателни общ характер дела – 58 броя; дела по 
чл.78А НК – 17 броя; частни наказателни дела – 145 броя; частни наказателни 
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дела – разпити – 33 броя; административно-наказателен характер дела – 37 
броя. 

По видове престъпления по глави от НК, броят на делата за разглеждане 
през 2018 г. се разпределя по следния начин: престъпления против личността – 
1 броя; други престъпления против личността – 2 броя; престъпления против 
собствеността – 10 броя; престъпления против стопанството – 3 броя; 
документни престъпления – 1 брой; общоопасни престъпления – 22 броя. 

 
От изложените по-горе данни може да се обобщи, че през 2018 

година е налице увеличение в броя на новообразуваните дела, 
респективно и на общия брой дела за разглеждане, в районните съдилища 
в Дряново и Трявна. Увеличение, макар и не толкова съществено, се 
отчита и при Районен съд – Севлиево, докато при Районен съд – Габрово 
съпоставката с предходните две години показва спад в броя на 
новообразуваните дела и на делата за разглеждане. 

 
3. Свършени дела 
 
Районен съд – Габрово 
През 2018 година общият брой на всички свършени дела възлиза на 

4071, като включва в себе си 1 651 наказателни и 2 420 граждански дела. В 
рамките на тримесечен срок са приключени 1 495 дела, или 91 % от всички 
свършени  дела.  

 

4905 4770
4071

2016 година 2017 година 2018 година

Сравнителен анализ за три години
Свършени дела

 
 
През 2017 година общият брой на свършените дела е възлизал на 4 770, 

които са включвали 2 960 граждански и 1 810 наказателни дела. В рамките на 
тримесечен срок са били приключени 4 269 дела, или 89 % от тях. През 2016 
година общият брой на свършените дела е бил 4 905, от които 2 919 
граждански и 1 966 наказателни. В тримесечен срок през тази година са били 
приключени 4 452 дела, или 91 %. 

Може да се твърди, че и през 2018 година са продължили да се отчитат 
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положителни резултати във връзка с осъществяваната от страна на съда 
дейност по разглеждането и решаването на делата в рамките на тримесечен 
срок. По-ниската сумарна стойност на техния общ брой се дължи на 
обективни причини, произтичащи не само от намаленото (като цяло) 
постъпление в количеството на самите дела, но и от настъпилите през 2017 
година изменения в законодателната уредба, които (в т.ч. заради внесените 
изменения в НПК с ДВ брой 63/2017 г., в сила от 05.11.2017 г.) и въведените 
нови разпоредби в Глава XIX- та от него, са продължили да водят до 
неизбежно увеличаване на времето, необходимо за решаването на 
наказателните дела от общ характер чрез акт по същество, особено в случаите, 
в които разпоредителното заседание поради липса на подсъдими или 
защитници не е могло да се проведе на първоначално определената дата, а 
след същото те не са били насрочвани за разглеждане по реда на някоя от 
трите диференцирани процедури, предвидени в Глава XXVII- ма, Глава 
XXVIII- ма или XXIX- та от НПК. 

Граждански дела  
Общият брой на свършените през 2018 година граждански дела възлиза 

на 2 420. От тях в срок до 3 месеца са прилючили общо 2 245 дела, или 93 %. 
За съпоставка може да се отбележи, че броят на свършените  граждански дела 
през 2017 година е бил 2 960. От тях в срок до 3 месеца са приключени общо 
2655 дела, или 90,00 %. През 2016 година общия брой на свършените дела от 
този вид е бил 2 919. От свършените през 2016 година дела общо 2 624 броя, 
или също 90,00%, са били приключени в срок до 3 месеца.  

По видове дела, броят на свършените граждански дела през 2018 
година се разпределя, както следва: 

Граждански дела по общия ред –  всичко свършени през 2018 година 
са 532 броя, от които 376, или 71 % в срок до 3 месеца. Всичко свършени през 
2017 година са били 488 броя, от които 211, или 43 % в срок до 3 месеца. 
Всичко свършени през 2016 година са били 514 броя, от които 247, или 48 % в 
срок до 3 месеца.  

Дела по чл. 310 ГПК  – всичко свършени през отчетната година са 43 
броя дела, от които 86 % в срок до три месеца. Всичко свършени през 2017 
година са 49 броя дела, от които 59 % в срок до три месеца. Всичко свършени 
през 2016 година са 71 броя дела, от които 68 % в срок до три месеца. 

Административни дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ – през отчетния период 
няма такива дела, за 2017 година е свършено 1 дело, като за 2016 година са 
свършени две дела, в срок до три месеца – 1, или 50 % от тях. 

Частни граждански дела – всичко свършени през 2018 година са 370 
броя дела, от които в срок до три месеца 361 броя, или 98 %. Всичко 
свършени през 2017 година са 395 броя дела, от които в срок до три месеца 
388 броя, или 98 %. Всичко свършени през 2016 година са 281 броя дела, от 
които в срок до три месеца 277 броя, или 99 %. 

Дела по чл. 410 и чл. 417 от ГПК – всичко свършени през 2018 година 
са общо 1 474 броя дела, от които 1 470 броя, или 99,73 %  са в срок до три 
месеца. Всичко свършени през 2017 година са били 2 027 броя дела, от които 
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100 %  в срок до три месеца. Всички свършени през 2016 година дела са били 
2 050, като от тях 100 % в срок до три месеца. 

 

Наказателни дела 
Броят на всички свършени наказателни дела през 2018 година възлиза 

на 1 651. От тях 1 495 дела, или 91 % са приключени в срок до 3 месеца. През 
2017 година техният брой е възлизал на 1 810. От същите 1 614 дела, или 89 
%, са приключени в срок до 3 месеца. Броят на всички свършени наказателни 
дела през 2016 година е възлизал на 1 986. От тях 1 828 броя дела, или 92 %, 
са били свършени в срок до 3 месеца. 

По видове дела, броят на свършените наказателни такива през 2018 
година се разпределя, както следва: 

Наказателни общ характер дела – през отчетната 2018 година са 
свършени 237 дела, като от тях 165 броя, или 70 % са били приключени в 
тримесечен срок. През отчетната 2017 година са свършени общо 226 дела, 
като от тях 186 броя, или 82 % са били приключени в тримесечен срок. През 
2016 година са свършени общо 260 дела, като от тях 203 броя, или 78 % са 
били приключени в тримесечен срок. 

Наказателни дела от частен характер – през 2018 година всичко са 
свършени 20 дела, от които 13, или 65% в срок до три месеца. През 2017 
година всичко свършени са 14 дела, от които 7, или 50 % в срок до три 
месеца. През 2016 година са свършени 14 дела, от които 8, или 57 % в срок до 
три месеца. 

Дела по чл. 78А от НК – през 2018 година са свършени общо 24 дела, 
от които 23, или 96 %, в срок до три месеца. През 2017 година всичко 
свършени са 39 дела, от които 31, или 79 %, в срок до три месеца. През 2016 
година всичко свършени са 26 дела, от които 23 броя, или 88% в срок до три 
месеца. 

Частни наказателни дела – през 2018 година са свършени 1056 броя 
дела, от които 1054 дела, или 99,81 %, са приключили в срок до три месеца. 
През 2017 година са свършени 1141 броя дела, от които 1137 дела, или 99,65 
%, са приключили в срок до три месеца. През 2016 година са свършени 1295 
броя дела, от които всички – 100 %, са приключили в срок до три месеца. 

Частни наказателни дела – разпити – всички 72 дела или 100 % са 
приключили в срок до 3 месеца През 2017 година всички 71 дела, или 100 %, 
са приключили в срок до 3 месеца. През 2016 година са извършени 47 
разпита, всички са приключили в срок до 3 месеца. 

Административно-наказателен характер дела – през 2018 година  са 
свършени общо 242 броя дела, като от тях 168 броя, или 69 %, са приключили 
в срок до три месеца. През 2017 година са свършени общо 390 броя дела, като 
от тях 253 броя, или 65 %, са приключили в срок до три месеца. През 2016 
година са свършени 344 броя дела, от които 253 броя, или 73 %, са 
приключили в срок до три месеца. 
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Районен съд – Севлиево  
 
През 2018 година общият брой на свършените дела е 2 070 (1 573 

граждански и 497 наказателни), от които 1 991 (96 %) в срок до 3 месеца. 
При 2 239 дела за разглеждане, свършените 2 070 съставляват 92,45 %. В края 
на отчетния период висящите дела са 169 броя. 

През 2017 г. общият брой на свършените дела е бил 2 086 (1 578 
граждански и 508 наказателни), от които 1 959 (94%) в срок до 3 месеца. При 
2213 дела за разглеждане, свършените 2 086 съставлявали 94,26 %. В края на 
отчетния период висящите дела са били 127 броя. 

През 2016 г. общият брой на свършените дела е бил 1 901 (1 348 
граждански и 553 наказателни), от които 1 841 (97 %) в срок до 3 месеца. При 
2 006 дела за разглеждане, свършените 1 901 са съставлявали 94,77 %. В края 
на отчетния период висящите дела са били 105 броя. 

Анализът на данните за поредна година е показателен за бързината на 
правораздаване в Районен съд - Севлиево. Този несъмнено положителен 
резултат се дължи на създадената организация на работа на съдиите и на 
съдебните служители, тяхната подготвеност за своевременно, качествено и 
отговорно изпълнение на задълженията им.  

 
Граждански дела 
Общият брой граждански дела за разглеждане през 2018 г. е 1 704, от 

които са свършени 1 573. От свършените дела, 1 518 (96,50%) 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 

2016 1416 1348 1306 96,88 % 
2017 1668 1578 1485 94,11 % 
2018 1704 1573 1518 96,50 % 

 От изложените данни е видно, че независимо от повишеното 
постъпление на граждански дела, общият брой на приключилите в 3-месечен 
срок остава висок. Запазва се и високото съотношението на броя на 
свършените дела спрямо броя дела за разглеждане – 92,31% през 2018 г., при 
94,60 % през 2017 г. и 95,20% през 2016 г.    

От свършените през 2018 г. общо 357 граждански дела по общия ред, 304 
(85 %) са приключили в срок до 3 месеца. При бързите производство, частните 
граждански дела и делата от заповедното производство свършените в 
инструктивния срок дела са 100 %. Едно от двете приключили 
административни дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ е извън 3-месечния срок. 

 
Наказателни дела 
Общият брой наказателни дела за разглеждане през 2018 г. е 535, от 

които са свършени 497. От свършените дела, 473 (95,17 %) са приключили в 3-
месечен срок, считано от датата на образуването им. 
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 Година Дела за 
разглеждане 

Свършени 
дела  

Дела, свършени в 
инструктивния 
тримесечен срок 

Процентно 
съотношение 

2016 590 553 535 96,75 % 
2017 545 508 474 93,31 % 
2018 535 497 473 95,17 % 

 

От свършените през 2018 г. 163 НОХД, 155 (95 %) са приключили в срок 
до 3 месеца. Прегледът на останалите 8 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 
доказателствен 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.   

През 2018 г. са свършени 9 НЧХД, от които 5 са приключили в срок до 3 
месеца. По-голямата продължителност на останалите 4 дела от този вид е била 
обусловена от необходимостта от изготвяне на експертизи и несвоевременно 
направените доказателствени искания на страните.     

През отчетната година само 3 от свършените 24 дела по чл. 78а от НК са 
продължили повече от 3 месеца. По-голямата им продължителност следва да 
се обясни с необходимостта от събиране на нови доказателства.    

Традиционно за работата на съда, през отчетната година всички ЧНД са 
приключили в инструктивния срок до 3 месеца. 

От свършените през 2018 г. 83 АНД по обжалвани наказателни 
постановления, 74 (89 %) са приключили в срок до 3 месеца. И в този отчетен 
доклад следва да се посочи, че значителен брой заседания са отлагани заради 
ангажираност на свидетелите, които са служители на органа, издал 
наказателното постановление, както и за събиране на нови доказателства.  

Обобщаващ анализ за продължителността на производствата 
Традиционно за работата на съда остава изключително висок процента на 

свършени дела в инструктивния 3-месечен срок. Това се дължи на опита на 
магистратите и на утвърдената организация на работа и координация на 
отделните служби, което позволява бързо обработване на постъпленията, 
срочно произнасяне по делата, приключващи в закрито съдебно заседание и 
минимализиране на случаите на отлагания на открити съдебни заседания.  

Няма съдебни заседания, които са отлагани по причина на съдията.  
Не са редки случаите, при които дела се отлагат по молби от защитници, 

които са ангажирани по други производства в съдилища в други населени 
места.  

Гражданските дела са отлагани основно поради неявяване на страната 
или неин представител по уважителни причини (чл. 142, ал. 2 ГПК); заради 
доказателствени искания, включително възлагане на допълнителни задачи на 
експерти; конституиране на нови страни. При делбите универсалността на 
производството предполага и различни причини, водещи до отлагане. 
Определящи за по-голямата продължителност на гражданските производства 
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са и други фактори, които не зависят от съдиите, тъй като се дължат на 
законодателна уредба.  

Във връзка с наказателните дела и в този годишен отчетен доклад следва 
да се посочи проблемното процесуалното поведение на подсъдимите, както и 
на част от свидетелите. Остава завишен броя от случаи, при които 
подсъдимите не се явяват в съдебно заседание, след като са били редовно 
призовани. Не са преодолени трудностите във връзка с обезпечаването на 
нормалното протичане на съдебното производство, поради което често се 
оказва, че подсъдимите са напуснали местоживеенето си, укриват се, а това 
налага изменение на мерките им за неотклонение, обявяването им за 
общодържавно издирване и съответно води до протакане във времето на 
процедурите. Проблемно е призоваването на подсъдими и свидетели. Не 
намаляват случаите, при които в материалите от досъдебното производство и в 
обвинителния акт са посочени адреси, на които лицата не живеят от години. 
Това създава значителни трудности при установяване на местоживеенето им, 
още повече че много от тях не са регистрирали новите си адреси, като техни 
постоянни или настоящи такива. Сложно продължава да бъде призоваването в 
гр. София, като много рядко това може да стане за срок по-кратък от два 
месеца.  

 
Районен съд – Дряново 
 
Видно от статистическите отчети общият брой на свършените дела 

през 2018 година е 837. В рамките на тримесечен срок са приключени 781 
дела, или 93 % от всички свършени  производства.  

Граждански дела 
Общият брой граждански дела за разглеждане през 2018 г. е бил 608, от 

които са свършени 576. От свършените дела 545 броя или 95 % са приключили 
в 3-месечен срок, считано от датата на образуването им.  

  
Година Дела за 

разглеждане 
Свършени 
дела  

Дела, свършени в 
тримесечен срок 

Процентно 
съотношение 

2016 470 438 419 96% 
2017 595 565 536 95 % 
2018 608 576 545 95% 

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

От свършените през 2018 г. общо 83 граждански дела по общия ред, 56 
броя или 67 % са приключили в срок до 3 месеца, като по този показател в 
сравнение с предходната година отчитаме увеличение, тъй като през 2017 г. са 
били 62 %, докато през 2016 г. – 74 %.  

При производствата по чл. 310 ГПК процентното съотношение е 80 %, 
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като всички от всички свършени дела, общо 5 на брой, 4 са приключили в 3-
месечния срок. Постигнатият резултат е леко отстъпление от утвърдената 
тенденция от предходните три години делата от този вид да приключват в 
тримесечен срок без изключение. 

През 2018 г. извън инструктивния тримесечен срок са свършени общо 31 
бр. граждански дела от всички видове, което съставлява едва 5 % от общия 
броя на свършените.  

За поредна година следва да отчетем, че в Районен съд - Дряново е 
изградена добра организация за администриране на делата и е утвърден 
механизъм на работа на съдиите и съдебните служители, за да се осигури 
насрочване и разглеждане на делата в разумни кратки срокове. Процента от 
граждански дела, които са приключили в инструктивния 3-месечен срок се 
отчита като отличен резултат.  

Обжалвани са били актовете по 12 броя дела. 
Няма съдебни заседания, които са отлагани по причина на съдията. 

Сравнително малък е броят на делата, които са отлагани заради молби от 
процесуалните представители на страните, които са били ангажирани по други 
производства в съдилища в други населени места. През 2017 г. са насрочени 
общо 250 открити съдебни заседания, като отложените дела в открито съдебно 
заседание са 54 бр.  

Делата са отлагани основно поради неявяване на страната и неин 
представител по уважителни причини (чл. 142, ал. 2 ГПК); поради 
доказателствени искания, включително възлагане на допълнителни задачи на 
експерти и конституиране на нови страни.   

Наказателни дела 
Общият брой наказателни дела за разглеждане през 2018 г. е бил 281, от 

които са свършени 261. От свършените дела 236 броя или 90 % 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 

2016 185 168 159   95% 
2017 241 219 194  89% 
2018 281 261 236   90% 

 От изложените данни за три години е видно, че след значителното 
увеличение на броя приключени дела в тримесечен срок през 2016 г. през 2017 
г. и 2018 г. се отчита приблизително равен брой дела, приключили в 
тримесечен срок – 89 % през 2017 г. и 90 % през 2018 г. при значително 
увеличен общ брой дела за разглеждане през тези две години.  

От свършените през 2018 г. общо 35 наказателни общ характер дела, 34 
броя или 97 % са приключили в срок до 3 месеца. При този вид дела се 
запазват достигнатите резултати за срочност от предходната година, когато са 
приключени 98 % от делата от този вид в тримесечен срок.  

През отчетната 2018 г. всички свършени дела в производството по дела 
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по чл. 78а от НК, ЧНД и ЧНД - разпити са приключили в инструктивния срок 
от 3 месеца. 

От свършените през 2018 г. общо 46 административно-наказателен 
характер дела, 23 броя или 50 % са приключили в срок до 3 месеца. По този 
вид дела от изложените данни за три години е видно, че се очертава тенденция 
за намаляване броя на приключилите дела в тримесечен срок, като през 2017 г. 
техният брой е бил 50 (68 % от общия брой свършени дела), а през 2016 г. 24 
(77 %).  

Наказателните дела от всички видове, приключили за срок по-дълъг от 3 
месеца за 2018 година, са само 25 броя, които съставляват 10 % от общия брой 
свършени дела.  

В отчетния доклад на Районен съд - Дряново се подчертава, че през 
годината съдиите са положили необходимите усилия за насрочване и 
разглеждане на делата в разумни срокове. Няма съдебни заседания, които да 
са отложени поради отсъствие на съдията.  

Обжалвани и протестирани са актовете по 35 наказателни дела. 
 
Районен съд – Трявна 
 
Видно от статистическите отчети общият брой на свършените дела 

през 2018 година е 656. В рамките на тримесечен срок са приключени 632 
дела, или 96 % от всички свършени  производства.  

Граждански дела  
Броят на свършените граждански дела през 2018 г. e 438. От тях 

свършени в срок до 3 месеца са 423 дела или 97 % от гражданските дела. 
За сравнение броят на свършените граждански дела  през 2017 г. e 341. 

От тях свършени в срок до 3 месеца са 314 дела или 92 % от гражданските 
дела. През 2016 г. броят на свършените граждански дела е 326, от които 312 
или 96 % са свършени в срок до 3 месеца. 

Средномесечно свършените граждански дела от един съдия на база 12 
месеца в Районен съд – Трявна през 2017 г. са 18,25 дела. 

По видове дела броят на свършените през 2018 г. граждански дела се 
разпределя, както следва: граждански дела по общия ред – 68 броя, от които 55 
броя или 81 % са свършени в срок до 3 месеца; производства по чл.310 ГПК – 
8 броя, от които 7 броя или  88 % са свършени в срок до 3 месеца; частни 
граждански дела – 52 броя, от които 11 броя или 98 % са свършени в срок до 3 
месеца; дела по чл.410 и чл.417 ГПК – 287 броя, от които 287 броя или 100 % 
са свършени в срок до 3 месеца; други граждански дела – 23 броя, от които 23 
броя или 100% са свършени в срок до 3 месеца. 

За сравнение броят на свършените през 2017 г. граждански дела се 
разпределя, както следва: граждански дела по общия ред – 85 броя, от които 59 
броя или 69 % са свършени в срок до 3 месеца; производства по чл.310 ГПК – 
8 броя, от които 7 броя или  88 % са свършени в срок до 3 месеца; частни 
граждански дела – 41 броя, от които 41 броя или 100 % са свършени в срок до 
3 месеца; дела по чл.410 и чл.417 ГПК – 207 броя, от които 207 броя или 100 % 
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са свършени в срок до 3 месеца. 
За сравнение броят на свършените през 2016 г. граждански дела е бил 

326, както следва: граждански дела по общия ред –  117 броя, от които 105 
броя или 90 % са свършени в срок до 3 месеца; производства по чл.310 ГПК – 
8 броя, от които 8 броя или  100 % са свършени в срок до 3 месеца;частни 
граждански дела – 50 броя, от които 48 броя или 96 % са свършени в срок до 3 
месеца; дела по чл.410 и чл.417 ГПК – 151 броя, от които 151 броя или 100 % 
са свършени в срок до 3 месеца. 

От разгледаните искове по СК през 2018 г., които са 63 броя, 
включително получените по подсъдност (2 броя), свършени са 60 броя дела. 
Обжалвано от тях е 1 брой дело. Останали несвършени в края на периода са 3 
броя дела. 

От облигационните искове, разгледани през 2018 г., в т.ч. и получените по 
подсъдност (2 броя), които са 26 броя, са свършени 17 дела. Обжалвани са 6 
броя, а останалите несвършени дела в края на периода са 9 броя. 

При вещните искове разгледаните през 2018 г. дела са 6 броя. От тях 
свършени през годината са 2 дела. Обжалвано е 1 дело, а останалите 
несвършени дела в края на периода са 4 броя. 

Разгледаните през предходната година делбени производства са 8 броя. 
От тях са свършени 5 броя. Обжалвано е 1 дело. Останалите несвършени дела 
в края на периода са 3 броя. 

Разгледани през 2018 г. са и 18 броя установителни искове, в т.ч. 
получените по подсъдност (1 брой). Свършени от тях са 12 броя дела. 
Обжалвано е 1 дело. Останали несвършени в края на периода са 6 броя дела. 

Разгледан е 1 иск по КТ, което дело е свършено и обжалвано.  
Разгледани през 2018 г. са и 4 броя административни производства, които 

са останали несвършени в края на периода. 
През отчетната година се констатира увеличение в процента на 

свършените граждански дела в 3-месечен срок спрямо предходните две 
години. Увеличението е с 5 % спрямо 2017 г. и с 1 % спрямо 2016 г. Видно е, 
че през отчетната година има съществено увеличение на свършените дела в 3-
месечен срок спрямо предхождащата я 2017 г., независимо че през по-
голямата част от 2018 г. правораздавателната дейност в Районен съд – Трявна 
е осъществявана от само един съдия. Основна причина за увеличения процент 
на делата, свършени в 3-месечен срок през отчетната година, е променения от 
Висшия съдебен съвет начин на отчитане на 3-месечните срокове по 
първоинстанционните граждански дела, който важи, считано от 01.01.2018 г. 
Съгласно нея, продължителността на разглеждане на делата се установява от 
датата на насрочване на първото открито заседание до решаването му по 
същество /датата на произнасяне на съдебния акт/ или прекратяването и 
обявяването на съдебния акт в срочната книга на съда, като при спиране на 
делото периодът от спирането до даване на ход се изключва от 
продължителността. Направената промяна в начина на отчитане на 3-
месечните срокове по граждански дела е изключително положителна и дълго 
очаквана, като обективно отчита, че едва след изтичане на срока за отговор по 
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чл.131 ГПК движението на делото зависи от съдията-докладчик, а не и преди 
това, при размяната на книжата между страните. 

Наказателни дела 
Броят на свършените наказателни дела през 2018 г. е 218. В срок до 3 

месеца са свършени 209 броя дела или 96 % от делата. 
Средномесечно свършените наказателни дела от един съдия на база 12 

месеца в Районен съд – Трявна през 2018 г. са 9,08 броя. 
По видове дела броят на свършените през 2018 г. наказателни дела се 

разпределя, както следва: наказателни общ характер дела – 37 броя, от които 
37 броя или 100 % 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 – 11 броя, от които 11 броя или 100 % са свършени 
в срок до 3 месеца; частни наказателни дела – 128 броя, от които 127 броя или 
99 % са свършени в срок до 3 месеца; частни наказателни дела – разпити – 14 
броя, като всички или 100 % са свършени в срок до 3 месеца; 
административно-наказателен характер дела – 27 броя, от които 19 броя или 
70 % са свършени в срок до 3 месеца. 

За сравнение броят на свършените наказателни дела през 2017 г. е бил 
290, от които 283 броя или 98 % са свършени в срок до 3 месеца, както следва: 
наказателни общ характер дела – 43 броя, от които 41 броя или 95 % са 
свършени в срок до 3 месеца; наказателни частен характер дела – 3 броя, от 
които 3 броя или 100 % са свършени в срок до 3 месеца; дела по чл.78А НК – 
27 броя, от които 27 броя или 100 % са свършени в срок до 3 месеца; частни 
наказателни дела – 127 броя, от които 127 броя или 100% 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 – 66 броя, от които 61 броя или 92 % са свършени в срок до 3 месеца. 

За сравнение броят на свършените наказателни дела през 2016 г. е бил 
274, от които 263 броя или 96 % са свършени в срок до 3 месеца, както следва: 
наказателни общ характер дела – 53 броя, от които 49 броя или 92 % са 
свършени в срок до 3 месеца; наказателни частен характер дела – 0 брой; дела 
по чл.78А НК – 16 броя, от които 16 броя или 100 % са свършени в срок до 3 
месеца; частни наказателни дела – 145 броя, от които 142 броя или 98 % са 
свършени в срок до 3 месеца; частни наказателни дела – разпити – 33 броя, 
като всички или 100 % са свършени в срок до 3 месеца; административно-
наказателен характер дела – 27 броя, от които 23 броя или 85 % са свършени в 
срок до 3 месеца. 

През изминалата година е налице понижение в процента на свършените 
наказателни дела в срок до 3 месеца. През 2018 г. в този срок са свършени 96 
% наказателни дела, спрямо 98 % през 2017 г. и 96 % 2016 г. В доклада на съда 
се посочва, че за тази статистика съществуват обективни фактори и по-
конкретно промяната в НПК от ДВ бр. 63/04.08.2017 г., в сила от 05.11.2017 г., 
която в пълнота се отрази най-вече през отчетната 2018 г. С предвиденото 
задължителното провеждане на разпоредително заседание по наказателен общ 
характер дела, в хода на което да се обсъждат изчерпателно изброени въпроси, 
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посочени в чл.248 ал.1 т.1-8 НПК, по правило не може да се извършват други 
процесуални действия, с изключение на случаите, в които са налице основания 
за разглеждане на делото по реда на глава 29, или по искане на страните се 
преминава към производство по глава 27 и 28. Това налага провеждането на 
второ съдебно заседание по делото, във всички оснанали случаи, а те са 
преобладаващи, което от своя страна неминуемо удължава срока за 
разглеждане, а оттам и за свършване, на наказателния общ характер дела и 
понижава процента на свършените наказателни дела в 3-месечен срок. Считам, 
че не биха се нарушили правата на страните, ако в случай, че страните нямат 
възражения и не правят искания по въпросите по чл.248 ал.1 т.1-8 НПК да се 
премине незабавно към следващите съдопроизводствени действия, без да се 
насрочва ново съдебно заседание по делото. 

 
3.1 Брой на решените дела с акт по същество – анализ по видове 
 
Районен съд – Габрово 
През отчетната 2018 година броя на решените с акт по същество дела 

възлиза на 3 544, от които 2 126 граждански и 1 418 броя наказателни.  
През 2017 година броя на решените дела с акт по същество е възлизал 

на 4 193, от които 2 617 граждански и 1 614 броя наказателни. 
През 2016 година  броя на решените дела с акт по същество е бил 4 408, 

от които 2 581 граждански и 1 827 наказателни. 
Граждански дела 
Решените с акт по същество граждански дела през 2018 година са 2 126 

броя. 
По видове граждански дела разпределението според този показател е, 

както следва: 
- граждански дела по общия ред – 388 дела за 2018 година, при 370 за 

2017 година и 372 броя за 2016 година;  
- производства по чл. 310 ГПК – 23 броя за 2018 година, при 34 броя за 

2017 година и 48 броя за 2016 година; 
- производство по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ – през 2018 година няма такива 

дела, при 1 дело за 2017 година и 2 броя за 2016 година; 
- частни граждански дела – 336 дела за 2018 година, при 349 броя за 

2017 година и 247 броя за 2016 година; 
- дела по чл. 410 и чл. 417 от ГПК – 1 379 дела за 2018 година, при 1 863 

броя за 2017 година и 1 912 броя през 2016 година. 
Наказателни дела 
Общият брой на наказателните дела в Районен съд - Габрово, решени с 

акт по същество през 2018 година, възлиза на 1 418. 
 По видове дела разпределението по този показател се разделя, както 

следва: 
- наказателни общ характер дела – 122 дела за 2018 година, при 116 дела 

за 2017 година и 156 броя за 2016 година; 
- наказателни частен характер дела – 8 дела за отчетната 2018 година, 
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при 8 дела за 2017 година и 8 дела за 2016 година; 
- дела по чл. 78А от НК – 23 дела за отчетната 2018 година, при 38 дела 

за 2017 година и 24 за 2016 година. 
- частни наказателни дела – 1 042 дела за отчетната 2018 година, при 

1052 дела за 2017 година и 1 286 дела за 2016 година. 
- частни наказателни дела – разпити –  за 2018 година не са отчетени 

решения, постановени чрез акт по същество по тези дела, тъй като през тази 
година всички дела от този вид – общо 72 на брой, са били прекратени след 
приключване на съответното процесуално-следствено действие по тях. 
Казаното важи и за всички 71 на брой дела от този вид, които се отнасят за 
2017 година. През 2016 година непрекратени са останали общо 25 броя дела 
от този вид, които са отбелязани в графа „със съдебен акт по същество“.  

- административно-наказателен характер дела – 223 дела за отчетната 
2018 година, при 361 дела за  2017 година и 328 за 2016 година. 

 
Районен съд – Севлиево 
От свършените през 2018 г. общо 2 070 дела, с акт по същество са 

приключили 1 758 дела, от които 1 419 граждански и 339 наказателни дела. 
Граждански дела 
През 2018 г. със съдебен акт по същество са приключили 1 419 от 

общо свършените 1 573 граждански дела. 
През 2017 г. със съдебен акт по същество са приключили 1 444 от общо 

свършените 1 578 граждански дела. 
През 2016 г. със съдебен акт по същество са приключили 1 226 от общо 

свършените 1 348 дела. 
Решените през 2018 г. със съдебен акт по същество 1 419 дела се 

разпределят по видове по следния начин: 285 дела по общия ред, 20 дела в 
производства по чл. 310 ГПК, 2 административни дела по ЗСПЗЗ и ЗВСВЗГФ; 
233 ЧГД и 879 дела по чл. 410 и чл. 417 ГПК. 

По 1 350 дела искът е бил уважен изцяло, по 45 дела искът е уважен 
отчасти, а по 24 дела е отхвърлен. 

Наказателни дела 
През отчетната 2018 г. от общо свършените 497, със съдебен акт по 

същество са приключили 339 наказателни дела. 
През 2017 г. от общо свършените 508, със съдебен акт по същество са 

приключили 361 наказателни дела. 
През 2016 г. със съдебен акт по същество са приключили 452 

наказателни дела от общо свършените 553 броя.  
Решените през 2018 г. със съдебен акт по същество 339 наказателни дела 

се разпределят по видове по следния начин: 69 присъди по НОХД; 8 присъди 
по НЧХД; 23 решения по дела по чл. 78а НК; 163 определения и 
разпореждания по ЧНД и 76 решения по АНД по наказателни постановления.  
 

Районен съд – Дряново 
Видно от статистическите отчети от свършените през 2018 година общо 
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837 дела, с акт по същество са приключили 717 дела. 
Граждански дела 
През отчетната 2018 г. със съдебен акт по същество са приключили  502 

граждански дела от общо свършените 576 броя. За сравнение през 2017 г.  със 
съдебен акт по същество са приключили 500 граждански дела от общо 
свършените 565 броя. През 2016 г. със съдебен акт по същество са 
приключили 419 граждански дела от общо свършените 438 броя. 

Изразено в проценти съотношението свършени дела с акт по същество в 
сравнение с общо приключените дела през годината възлиза на 87 %, като по 
този показател се отчита запазване на съотношението от 2017 г., когато 88 % 
от общо приключените граждански дела са били с акт по същество. През 2016 
г. 96 % от общо свършените граждански дела са приключили с акт по 
същество. 

  Решените през 2018 г. с акт по същество граждански дела се 
разпределят по видове, както следва: 54 дела по общия ред, 4 дела по чл. 310 
от ГПК, 134 частни граждански дела, 188 дела по чл. 410 и чл. 417 от ГПК, и 
122 броя други граждански дела. 

Наказателни дела 
През отчетната 2018 г. със съдебен акт по същество са приключили 215 

наказателни дела от общо свършените 261 броя дела или 82 %. За сравнение 
през 2017 г. 178 наказателни дела от общо свършените 219 броя са 
приключили с акт по същество или 81 %. През 2016 г. от общо свършени 168 
дела със съдебен акт по същество са били 133 броя или 79 %. Наблюдава се 
трайна тенденция на повишение на приключените с акт по същество дела през 
последните три години. 

Решените през 2018 г. със съдебен акт по същество 215 наказателни 
дела се разпределят по видове по следния начин: 14 акта по НОХД; 1 акт по 
НЧХД, 9 решения по дела по чл. 78а НК; 45 решения по административно 
наказателен характер дела; 146 определения по частни наказателни дела. 
Приключени са и 20 броя ЧНД, образувани за разпити на обвиняеми и 
свидетели пред съдия. 

 
Районен съд – Трявна 
 
От свършените през 2018 г. общо 656 дела, с акт по същество са 

приключили 558 дела. 
Граждански дела  
Общият брой на решените граждански дела с акт по същество е 380. 

Това е 80,51 % от разглежданите и 86,76 %  от свършените през 2018 г. 
граждански дела. 

По видове разпределението е, както следва: граждански дела по общия 
ред – 54 броя; производства по чл.310 ГПК – 6 броя; частни граждански дела – 
42 броя; дела по чл.410 и чл.417 ГПК – 259 броя; други граждански дела – 19 
броя. 

За сравнение броят на решените граждански дела с акт по същество през 



 89

2017 г. е 301. Това е 82,92 % от разглежданите и 88,27 % от свършените през 
2017 г. граждански дела. По видове разпределението е, както следва: 
граждански дела по общия ред – 64 броя; производства по чл.310 ГПК – 7 
броя; частни граждански дела – 39 броя; дела по чл.410 и чл.417 ГПК – 191 
броя. 

За сравнение броят на решените граждански дела с акт по същество през 
2016 г. е 304. Това е 88,63 % от разглежданите и 93,25 % от свършените през 
2016г. граждански дела. По видове разпределението е, както следва: 
граждански дела по общия ред – 105 броя; производства по чл.310 ГПК – 7 
броя; частни граждански дела – 48 броя; дела по чл.410 и чл.417 ГПК – 144 
броя. 

При горните цифрови стойности е видно, че е налице съществено 
нарастване в броя на решените с акт по същество граждански дела през 
отчетната година спрямо предходните две години. Увеличението е с 26 % 
спрямо 2017 г. и с 25 % спрямо 2016 г., което е следствие на повишение в 
постъплението на граждански дела през отчетната година. 

Наказателни дела 
Общият брой на решените наказателни дела с акт по същество е 178. 

Това са 77,73 % от разглежданите през 2018 г. наказателни дела. 
По видове разпределението е, както следва: наказателни общ характер 

дела – 14 броя; наказателни частен характер дела – 1 брой; дела по чл.78А НК 
– 11 броя; частни наказателни дела – 127 броя; частни наказателни дела – 
разпити – 0 броя; административно-наказателен характер дела – 24 броя. 

За сравнение общият брой на решените с акт по същество наказателни 
дела през 2017 г. е бил е 225. По видове разпределението е, както следва: 
наказателни общ характер дела – 17 броя; наказателни частен характер дела – 
1 брой; дела по чл.78А НК – 26 броя; частни наказателни дела – 123 броя; 
административно-наказателен характер дела – 58 броя. 

За сравнение общият брой на решените с акт по същество наказателни 
дела през 2016 г. е бил 238, както следва: наказателни общ характер дела – 26 
броя; дела по чл.78А НК – 16 броя; частни наказателни дела – 143 броя; частни 
наказателни дела – разпити – 27 броя; административно-наказателен характер 
дела – 26 броя. 

 
 
3.2 Брой на прекратените дела – причини 
 
Районен съд – Габрово 
 
През отчетната 2018 година прекратените дела са общо 527 броя, от 

които 294 граждански и 233 наказателни дела.  
През 2017 година прекратените дела са били общо 577 броя, от които 

343 граждански и 234 наказателни дела. 
През 2016 година прекратените дела са били 497 броя, от които 338 броя 

граждански и 159 наказателни дела. 
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577

527

Брой прекратени дела
2016 година 2017 година 2018 година

 Граждански дела  
През 2018 година в Районен съд – Габрово са прекратени общо 294 

граждански дела. През 2017 година техния брой е бил 343, а през 2016 
година - 338.  

При гражданските дела най-голям брой прекратени такива има при 
делата по общия ред – 144 броя. Прекратените дела по чл. 410 и чл. 417 ГПК 
са 95 броя. Прекратените частни граждански дела са общо 34, а прекратените 
производства по чл. 310 от ГПК – 20 броя. Съпоставка с предходните две 
години не може да бъде направена поради промяна в статистическите форми 
за отчитане на дейността. Извършеното сравнение с предходната година сочи 
за съществуване на разлика, която не поставя въпроси за анализ и само 
затвърждава обичайните равнища в нивото на прекратените дела. 

При гражданските дела отново най-типичните причини за тяхното 
прекратяване са обусловени от постигането на спогодби между страните или 
оттегляне на предявените от тях искове. Макар и по-рядко, се среща и 
недопустимост на исковата претенция. Частните граждански дела се 
прекратяват поради изчерпване на предмета на образуваното производство по 
тях. 

Наказателни дела 
Прекратените наказателни дела през отчетната 2018 година са общо 233 

броя. През 2017 година броя на прекратените наказателни дела е възлизал на 
234, а през 2016 година те са били 159 броя. 

При наказателните дела, прекратените дела от общ характер са общо 115 
броя, като от тях 4 дела са прекратени въз основа на споразумение по чл. 382 
НПК; 107 дела - въз основа на споразумение по чл. 384 от НПК, и 4 броя - по 
други причини. 

През 2017 прекратените дела от общ характер са общо 110 броя, като от 
тях 5 дела са прекратени въз основа на споразумение по чл. 382 НПК; 99 дела - 
въз основа на споразумение по чл. 384 от НПК, и шест - по други причини. 

През 2016 година  прекратените дела от общ характер са общо 104 броя, 
като от тях 9 дела са прекратени въз основа на споразумение по чл. 382 НПК; 
92 дела - въз основа на споразумение по чл. 384 от НПК, като прекратени и 
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върнати за доразследване са други 3 дела. 
 
Районен съд – Севлиево 
През отчетната година са прекратени общо 312 производства, от които 

154 по граждански дела и 158 по наказателни дела.  
Граждански дела  
Прекратени са производствата по 154 граждански дела, в т.ч. 22 по 

спогодба по чл. 234 ГПК и 132 по други причини.  
Сравнение на броя прекратени дела за три години 

Година Общо Спогодби по  
чл. 234 ГПК 

По други причини 

2016 122 21 101 
2017 134 34 100 
2018 154 22 132 

 Съпоставката с предходните години сочи увеличение в броя на 
прекратените дела и по-малко дела приключили по спогодби. Основните 
причини за прекратяване на делата са оттегляне на исковата молба, 
неотстраняване в срока на нередовности на исковата молба и изпращане на 
делото по подсъдност на друг компетентен съд. 

Прекратените дела се разпределят, както следва: 
- Искове по СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДетето - 30 дела (13 по спогодба и 17 

по други причини); 
- Облигационни искове - 13 дела (3 по спогодба и 10 по други причини); 
- Вещни искове - 6 дела по други причини; 
- Делби и искове по ЗН - 10 дела (4 по спогодба и 6 по други причини); 
- Установителни искове – 17 дела (1 по спогодба и 16 по други причини); 
- Искове по КТ – 3 дела (1 по спогодба и 2 по други причини); 
- ЧГД – обезпечения – 4 по други причини; 
- ЧГД – частни производства – 7 по други причини;  
- ЧГД – заповедни производства - 53 дела, прекратени по други причини; 
- ЧГД – регламенти – 11 дела, прекратени след изпълнение на 

процедурите по регламентите.  
 
Наказателни дела 
През 2018 г. са прекратени производствата по 158 наказателни дела, в т.ч. 

48 със споразумение по чл. 382 НПК, 44 със споразумение по чл. 384 НПК, 1 
НОХД и 1 АНД по чл. 78а от НК са върнати на прокурора и 64 са прекратени 
по други причини.  

 
Сравнение на броя прекратени дела 

Година Прекратени производства 
Общо Споразумения по 

чл. 382 НПК 
Споразумения по 
чл. 384 НПК 

Върнати на 
прокурора 

По други 
причини 

2016 101 17 30 1 53 
2017 147 42 29 2 74 
2018 158 48 44 2 64 
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Прекратените през 2018 г. 158 наказателни дела се разпределят, както 
следва: 

- НОХД – прекратени са общо 94 дела, от които 92 по споразумение; 
едно дело е върнато на прокуратура, поради допуснати съществени нарушения 
на процесуалните правила и едно дело е прекратено, тъй като съдът е приел, че 
същото не е от общ, а е от частен характер;     

- НЧХД – прекратено е 1 дело, тъй като не са изпълнени указанията на 
съда за привеждане на тъжбата в съответствие с процесуалните изисквания; 

- по чл. 78а НК – 1 дело е върнато на прокурора, тъй като при 
проведеното съдебно следствие са установени нови фактически положения (чл. 
378, ал. 3 от НПК);   

- прекратени са общо 55 ЧНД, от които 49 дела за разпити пред съдия; 1 
производство за определяне на общо наказание; 2 дела за съдебна 
реабилитация; 2 дела, след изпълнение на съдебна поръчка; 1 дело, образувано 
по реда на чл. 244 от НПК; 

- АНД – прекратени са 7 дела, по които жалбите са оттеглени или са били 
просрочени. 

Увеличеният брой прекратени дела следва да се обясни с деловодното 
отчитане на ЧНД за разпити, както и значително повече НОХД, приключили 
със споразумения. Без тези два вида дела броят на прекратените производства 
е 17 и при съпоставка с предходни години сочи на намаление.  

 
Районен съд – Дряново 
 
Видно от статистическите отчети, през 2018 година са прекратени общо 

120 производства, от които 74 по граждански дела и 46 по наказателни дела.  
Граждански дела 
През 2018 г. са прекратени производствата по 74 граждански дела, в т. ч. 

5 броя по спогодба по чл. 234 ГПК и 69 дела по други причини.  
 

Сравнение на броя прекратени дела за три години 
Година Общо Спогодби по чл.234 

ГПК 
По други причини 

2016 52 10 42 
2017 65 2 63 
2018 74 5 69 

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

 
Наказателни дела  
През 2018 г. са прекратени производствата по 46 наказателни дела, в т.ч. 

13 със споразумение по чл. 382 НПК, 6 със споразумение по чл. 384 НПК и 26 
по други причини. 
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Сравнение на броя прекратени дела за три години 
Година Прекратени производства 

Общо Споразумения 
по 

чл. 382 НПК 

Споразумения 
по 

чл. 384 НПК 

Върнати 
на 

прокурора 

По други 
причини 

2016 35 6 9 11 9 
2017 41 5 14 2 20 
2018 46 13 6 1 26 

 Сравнението за три години сочи повишаване на броя на прекратените 
наказателни дела, като през 2017 г. са били прекратени 41 броя дела, а през 
2016 г. са прекратени 35 дела. Една от причините е повишения брой внесени 
от Районна прокуратура гр. Дряново споразумения по чл. 382 от НПК (13 броя 
през 2018 г. при 5 броя през 2017 г. и при 6 броя през 2016 г.). Постигнати са 6 
броя споразумения в хода на съдебното производство през 2018 г., при 14 броя 
през 2017 г. и при 9 броя за 2016 г. Върнато на прокурора е 1 дело, при 2 
върнати дела през 2017 г. и 11 броя дела през 2016 г.  

През 2018 г. в Районен съд - Дряново са постъпили 37 бр. обвинителни 
актове. Производството по 1 наказателен общ характер дело е прекратено и 
върнато на прокурора, което представлява 2 % от образуваните дела от този 
вид. За сравнение през 2017 г. са върнати 2 дела, а през 2016 г. на 
прокуратурата са върнати 11 дела.  

С определение по НОХД № 185/2018 г. съдът е прекратил съдебното 
производство по делото, на основание чл. 249, ал. 4, т. 1 и 2, във вр. чл. 248, ал. 
5, т. 1, във вр. чл. 248, ал. 1, т. 3 от НПК и е разпоредил връщането му на 
прокурора за отстраняване на допуснати съществени нарушения на 
процесуалните правила, довели до ограничаване на процесуалните права на 
подсъдимите и пострадалите лица. Във връзка с подаден протест с 
определение по ВЧНД № 106/2018 г. по описа на Окръжен съд - Габрово 
определението е потвърдено. 

 
Районен съд – Трявна 
Видно от статистическите отчети, през 2018 година са прекратени общо 

98 производства, от които 58 по граждански дела и 40 по наказателни дела.  
Граждански дела  
От прекратените през 2018 г. общо 58 граждански дела разпределението 

по видове е както следва: граждански дела по общия ред – 14 броя; 
производства по чл.310 ГПК – 2 броя; частни граждански дела – 10 броя; дела 
по чл.410 и чл.417 ГПК – 28 броя; други граждански дела – 4 броя. 

За сравнение броят на прекратените граждански дела през 2017 г. са 40 
на брой. По видове разпределението е, както следва: граждански дела по 
общия ред – 21 броя; производства по чл.310 ГПК – 1 броя; частни граждански 
дела – 2 броя; дела по чл.410 и чл.417 ГПК – 16 броя. 

Броят на прекратените граждански дела през 2016 г. е бил 22. По видове 
разпределението е, както следва: граждански дела по общия ред – 12 броя; 
производства по чл.310 ГПК – 1 броя; частни граждански дела – 2 броя; дела 
по чл.410 и чл.417 ГПК – 7 броя. 
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От сравнителните три години изминалата бележи най-висок ръст на 
прекратените граждански дела, като увеличението е по-значително спрямо 
2016 г. и в по-малка степен спрямо 2017 г. Прекратени през 2018 г. са 12,30 % 
от разглежданите дела, през 2017 г. – 11,02 %, а през 2016 г. – 6,41 %. 

Най-честата причина за прекратяване на граждански дела през 2018 г. е 
поради неподсъдност на делото и изпращането му на компетентния съд, 
заради което са прекратени 31 броя граждански дела. Следваща причина за 
прекратяване е оттегляне на предявения иск по реда на чл.232 ГПК. На това 
основание са прекратени 6 броя граждански дела. Подаването на заявление за 
издаване на заповед за изпълнение по чл.410 ГПК срещу починал преди датата 
на подаване на заявлението длъжник, е причина за прекратяване на 6 броя 
граждански дела през 2018 г. По 2 броя граждански дела са прекратени след 
одобрена от съда спогодба и поради липсата на постъпила молба от страните 
за възобновяване на делото след спирането му по съгласие на страните. Отвод 
на съдиите в Районен съд – Трявна е основание за прекратяване на едно 
гражданско дело. Други, по-редки причини за прекратяване на граждански 
дела са: неявяването на съпрузи в първото по дело съдебно заседание за развод 
по взаимно съгласие, връщане на искова молба поради неотстраняване на 
нередовност, поради неподсъдност на делото и пр. 

Наказателни дела 
Прекратените наказателни дела през 2018 г. са 40 на брой, разпределени 

по видове, както следва: наказателни общ характер дела – 23 броя; частни 
наказателни дела – 1 брой; частни наказателни дела – разпити – 14 броя; 
административно-наказателен характер дела – 2 броя. 

За сравнение прекратените наказателни дела през 2017 г. са 65 на брой, 
разпределени по видове, както следва: наказателни общ характер дела – 26 
броя; наказателни частен характер дела – 2 броя; дела по чл.78А НК – 1 брой; 
частни наказателни дела – 4 броя; частни наказателни дела – разпити – 24 
броя; административно-наказателен характер дела – 8 броя. 

Прекратените наказателни дела през 2016 г. са били 36 на брой, както 
следва: наказателни общ характер дела – 27 броя; частни наказателни дела – 2 
броя; частни наказателни дела – разпити – 6 броя; административно-
наказателен характер дела – 1 брой. 

От прекратените през 2018 г. общо 40 броя наказателни дела, 22 броя са 
били прекратени със споразумение по чл. 382 и 384 НПК. Този брой през 2017 
г. е бил 23, а през 2016 г. – 25 броя. Това показва, че има устойчивост в броя на 
прекратените на това основание наказателни дела през последните три години. 

По други причини през 2018 г. са прекратени 18 броя наказателни дела. 
От тях 14 броя са прекратени частни наказателни дела – разпити. Останалите 4 
броя прекратени наказателни дела са: 1 брой административно наказателен 
характер дело, по което е прието, че жалбата е недопустима, тъй като 
представлява възражение срещу издаден електронен фиш, като след 
прекратяването делото е върнато на РУ Полиция за продължаване на 
производството по ЗДвП във връзка с оспорването на фиша; 1 брой 
административно наказателен характер дело по жалба срещу наказателно 
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постановление, която е оттеглена; 1 брой наказатален общ характер дело, 
което е прекратено след отказ за одобряване на внесено от прокурора 
споразумение; 1 брой частно наказателно дело за кумулация, което е 
прекратено поради неподсъдност. 

През изминалата година няма прекратени наказателни дела поради отвод 
на съдиите от Районен съд – Трявна, а през 2017 г. има прекратено 1 брой 
наказателно дело на това основание.   

През 2018 г. няма върнати за доразследване дела, както и през 2016 г., а 
през 2017 г. има едно такова дело. 

От изложените по-горе данни може да се обобщи, че през 2018 
година са запазени много добрите показатели за срочност при 
разглеждането и решаването на делата във всички районни съдилища от 
съдебния окръг, както по граждански, така и по наказателни дела. 
 

4. Висящи дела в края на отчетния период 
 

Районен съд – Габрово 
Останалите несвършени в края на отчетния период дела възлизат  общо 

на 475, от които 348 граждански и 127 наказателни дела.  
Останалите несвършени в края на 2017 година дела възлизат общо на 

346, от които 220 граждански и  126 наказателни дела.  
Несвършени в края на 2016 година са били общо 364 дела, като от тях 

225 са били граждански и 139 наказателни дела. 
Повечето от делата са образувани към края на годината и това е 

основната причина за невъзможността те да бъдат приключени до изтичане на 
отчетния период.  

Граждански дела  
По видове дела, останалите несвършени такива в края на отчетния 

период се разпределят, както следва: 
- граждански дела по общия ред – 308 дела за отчетната година, при 194 

дела за 2017 година и 205 броя за 2016; 
- производства по чл. 310 от ГПК – 7 броя за отчетната година, при 9 

броя за 2017 година и 11 броя за 2016 година; 
- частни граждански дела – 7 дела за 2018 година, при 10 дела за 2017 

година и 8 дела за 2016 година; 
- дела по чл. 410 и чл. 417 от ГПК – 25 дела за отчетната година, при 7 

дела за 2017 година, за 2016 година няма висящи дела,  
- други граждански дела – 1 дело за 2018 година, за 2017 година не е 

имало висящи дела в края на отчетния период, при наличие на 1 дело за 2016 
година.    

Наказателни дела  
По видове наказателни дела, останалите несвършени такива в края на 

отчетния период се разпределят, както следва: 
- наказателни общ характер дела – 52 дела за отчетната година, при 62 

дела за 2017 година и 35 дела за 2016 година;  
- наказателни частен характер дела – 6 дела за 2018 година, при 4 дела 



 96 

за 2017 година и 7 броя за 2016 година;   
- дела по чл. 78А от НК – 5 дела за отчетната година, при 4 броя за 2017 

година и 3 броя за 2016 година;  
- частни наказателни дела – 7 дела за 2018 година, при 5 дела за 2017 

година и 10 дела за 2016 година; 
- частни наказателни дела – разпити – 1 брой. 
- административно-наказателен характер дела – 56 дела за отчетната 

2018 година, при 51 дела за 2017 година и 84 дела за 2016 година. 
 
Районен съд – Севлиево 
Към 31.12.2018 г. са останали несвършени общо 169 дела, от които 131 

граждански и 38 наказателни. Несвършените дела за предходния отчетен 
период, тоест към 31.12.2017 г., са били общо 127, от които 90 граждански и 
37 наказателни. Причините за неприключването на делата се определят 
основно от обстоятелството, че самите производства са образувани към края 
на отчетния период, при което при повечето от тях практически 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.  

Граждански дела  
Висящи в края на годината са 131 граждански дела, които съставляват 

7,69 % от общия брой граждански дела за разглеждане, който е бил 1704.  
 

Година Несвършени дела 
към 31.12. 

Общо дела за 
разглеждане 

Съотношение 
в % 

2016 68 1 416 4,80 % 
2017 90 1 668 5,40 % 
2018 131 1 704 7,69 % 
Останалите несвършени 131 граждански дела се разпределят, както 

следва: 125 граждански дела по общия ред, 1 дело в производство по чл. 310 
ГПК, 2 частни граждански дела и 3 дела от заповедното производство. От 
несвършените дела само 5 са висящи повече от 1 година; същите са 
образувани през 2017 г., като четири са делбени производства и едно дело има 
за предмет иск по чл. 21, ал. 4 от СК. От останалите неприключили дела – 20 
са висящи между шест месеца и една година, 45 между три и шест месеца и за 
60 дела не са изтекли три месеца от датата на тяхното образуване.  

В доклада на съда се подчертава, че 43 от висящите дела са образувани 
по установителни искове по чл. 422 от ГПК, като значителното нарастване на 
този вид дела след измененията и допълненията в ГПК от края на 2017 г., 
необходимостта от продължителни процедури по връчвания на ответните 
страни, включително чрез залепване, както и последващото назначаване на 
особени представители по почти всички дела, рефлектира и ще продължи да 
оказва влияние върху продължителността на тези производства.   

Наказателни дела 
Висящи в края на отчетния период са 38 наказателни дела, които 

съставляват 7,10 % от общия брой дела за разглеждане, който е бил 535.  
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Година Несвършени дела 
към 31.12. 

Общо дела за 
разглеждане 

Съотношение 
в % 

2016 37 590 6,27 % 
2017 37 545 6,79 % 
2018 38 535 7,10 % 

 Останалите несвършени в края на 2018 г. 38 наказателни дела се 
разпределят по видове, както следва: 15 НОХД, 3 по чл.78а НК, 4 ЧНД и 16 
АНД. От всички висящи в края на годината дела, само по 4 производствата 
продължават повече от 3 месеца – АНД № 260/2018 г., образувано на 
02.07.2018 г.; НОХД № 259/2018 г., образувано на 02.07.2018 г.; НОХД № 
274/2018 г., образувано на 13.07.2018 г. и НОХД № 345/2018 г., образувано на 
12.09.2018 г.  

 
Районен съд - Дряново 
Видно от статистическите отчети към 31.12.2018 г. са останали 

несвършени общо 52 дела, от които 32 граждански и 20 наказателни. 
Граждански дела 
В края на 2018 г. са останали несвършени 32 граждански дела, които се 

разпределят по видове, както следва: 30 броя граждански дела по общия ред, 1 
производство по чл. 310 от ГПК и 1 „Други“ граждански дела. 

 

Табличен вид на останалите несвършени дела 
Година Несвършени дела към 

31.12. 
Общо дела за 
разглеждане 

Съотношение 
в проценти 

2016 32 470 6,8 % 

2017 30 595 5,0 % 

2018 32 608 5,2 % 
 Запазва се тенденцията за нисък брой висящи дела в края на периода, 

която отчитаме през последните три години. Основна причина за броя на 
висящите в края на периода дела са постъпилите през месеците ноември и 
декември 2018 г. нови дела, по-голяма част от които съдиите не са 
приключили до края на календарната година. Така от останалите висящи в 
края на периода общо 32 дела, 10 броя са образувани през месеците ноември и 
декември 2018 г.  

Наказателни дела  
В края на отчетния период са останали несвършени 20 наказателни дела. 

Изразено в проценти съотношението между висящите в края на периода дела и 
разгледаните през годината е 7 %. От тях 5 броя НОХД, 1 брой е АНД по чл. 
78а от НК, НЧХД – 1 брой, ЧНД – 1 брой и 12 броя са АНД. От тези дела 3 
броя са постъпили в последните два месеца от годината.  

 

Година Несвършени дела 
към 31.12. 

Общо дела за 
разглеждане 

Съотношение 
в % 

2016 17 185  9 % 
2017 22 241 9 % 

2018 20 281  7 % 
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Районен съд – Трявна 
Видно от статистическите отчети към края на 2018 г. са останали 

несвършени общо 45 дела, от които 34 граждански и 11 наказателни. 
Граждански дела  
Останалите несвършени 34 граждански дела в края на отчетния период 

са разпределени по видове, както следва: граждански дела по общия ред – 25 
броя; административни по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ – 4 броя; частни граждански 
дела – 1 брой; дела по чл.410 и чл.417 ГПК – 4 броя. 

Наказателни дела 
От висящите в края на отчетния период 11 наказателни дела се 

разпределят по видове, както следва: наказателни общ характер дела – 2 броя; 
административно-наказателен характер дела – 9 броя. 

 
5. Обжалвани и протестирани съдебни актове, резултати от въззивна 

и касационна проверка 
 
Районен съд – Габрово 
През 2018 година  са  обжалвани и протестирани общо 352 дела, от 

които 143 граждански и 209 наказателни. През 2017 година  са  обжалвани и 
протестирани общо 426 дела, от които 172 граждански и 254 наказателни. 
През 2016 година  са  обжалвани и протестирани общо 485 дела, от които 174 
граждански и 311 наказателни. 

Граждански дела 
Броят на обжалваните граждански дела през 2018 година възлиза на 143. 

От всичко върнатите през годината дела, решенията по 50 броя са 
потвърдени, 11 са отменени и 18 изменени. 

През 2017 година обжалвани са били съдебните актове по 172 броя 
граждански дела. От всичко върнатите през годината дела, решенията по 68 
броя са потвърдени, 19 са отменени и 18 изменени. 

Броят на обжалваните граждански дела през 2016 година е възлизал на 
174. От всичко върнатите през тази година дела, решенията по 51 броя са 
потвърдени, 15 са отменени и 19 изменени. 

Основните причини за изменението или отмяната на постановените 
първоинстанционни актове по гражданските дела се свеждат до две: 

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

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

От изложеното по-горе може да се направи  извод, че има тенденция за 
намаляване на броя на обжалванията. 

Съотношението на изменените с решените по същество съдебни актове 
е 0,85 %. 

Съотношението на потвърдените с решените по същество съдебни 
актове е 2,35 %. 

Съотношението на отменените с решените по същество съдебни актове 
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е 0,52 %. 
В доклада на Районен съд – Габрово не са посочени данни за върнатите 

дела, след обжалване на определения. Видно от статистическите отчети, от 
общо върнати през годината 27 дела, по 16 актовете са изцяло потвърдени, 7 
са отменени изцяло, а 4 потвърдени отчасти. 

Наказателни дела 
През отчетната 2018 година обжалваните или протестирани наказателни 

дела в Районен съд - Габрово са били общо 209. От тях по НОХД, НЧХД и 
ЧНД са върнати и потвърдени съдебните актове, които са постановени по 60 
дела, тези по 3 дела са изменени и по 8 дела са отменени. Обжалваните  
решения по АНД през 2018 година са били 129. От постановените решения по 
този вид дела 88 броя са потвърдени, 30 решения са отменени изцяло с 
постановено друго решение или делото е върнато за ново разглеждане. 

През отчетната 2017 г. обжалваните или протестирани наказателни дела 
в Районен съд - Габрово са били общо 254. От тях по НОХД, НЧХД и ЧНД са 
потвърдени съдебните актове, постановени по 44 дела, тези по 7 дела са 
изменени и по 4 дела са отменени. От постановените решения по АНД 103 
броя са потвърдени, 50 решения са по индекс „2” – отхвърлено искане за 
отмяна от ВАС, по 4 дела са изцяло отменени, като едно определение е 
потвърдено и 3 определения са по индекс „2” – отхвърлено искане за отмяна 
от ВАС. 

През 2016 година обжалваните или протестирани наказателни дела в 
Районен съд - Габрово са били общо 311. От тях по НОХД, НЧХД и ЧНД са 
потвърдени съдебните актове, постановени по 46 дела, тези по 4 дела са 
изменени и по 7 дела са отменени. От постановените решения по АНД 165 
броя са потвърдени, 46 решения са по индекс „2” – отхвърлено искане за 
отмяна от ВАС, по 3 дела са изцяло отменени и по 2 - изменени, като 2 
определения са потвърдени.  

През отчетната 2018 година, както и през предходните две години, не се 
наблюдават нови причини, довели до изменение или до отмяна на 
постановените актове от районния съд. Те отново се свеждат предимно до 
различни правни изводи, които горните инстанции са направили въз основа на 
доказателствата, събрани от страна на първоинстанционния съд. 
Противоречивата съдебна практика, продиктувана от честата непрецизна 
законодателна дейност също допринася за формиране на разнопосочни 
изводи, а от тук - и до причини за отмяна. В доклада на Районен съд – 
Габрово се посочва, че има случаи на отмяна на съдебни актове поради 
допуснати технически грешки, обяснени с немалкото по обем натоварване и 
стремежът за бързо и срочно писане на делата. 

При съдебните актове, които са изменени, най-често става въпрос за 
изменение в частта, отнасяща се до размера на наложеното с присъдата 
наказание. 

Съотношението на изменените с решените по същество съдебни актове 
е 0,002 %. 

Съотношението на потвърдените с решените по същество съдебни 
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актове е 10,58 %. 
Съотношението на отменените с решените по същество съдебни актове 

е 2,68 %. 
Съотношението между внесените обвинителни актове и издадените 

осъдителни присъди (наказана престъпност) възлиза на 84 %, като тук са 
включени и съответните определения, чрез които са били одобрени внесените 
проекти за прекратяване на наказателното производство със споразумение. 

 
Районен съд – Севлиево 
През 2018 г. предмет на въззивен и/или касационен контрол са били 

общо 125 съдебни акта. През 2017 г. броят им е бил 142, а през 2016 г. - 199 
акта. Обжалваните актове по граждански дела са 58, при 53 през 2017 г. и при 
80 през 2016 г. Обжалваните актове по наказателни дела са 67, при 89 през 
2017 г. и 119 през 2016 г.  

Граждански дела 
От общо свършените през 2018 г. 1 573 граждански дела, предмет на 

въззивна или касационна проверка са били 58 акта (3,69 %), които по видове 
се разпределят, както следва: 

- от свършените 357 дела по общия ред са обжалвани 41 (11,48 %); 
- от свършените 27 бързи производства са обжалвани 10 (37,03 %); 
- обжалвани са двете приключили административни дела; 
- от свършените 255 ЧГД са обжалвани 5 акта (1,96 %). 
През 2017 г. от свършените 1 578 граждански дела са обжалвани 53 акта 

(3,36 %), а през 2016 г. от свършените 1 348 дела са били обжалвани 80 акта 
(5,93 %). 

Резултати от обжалване  Решения  Определения общо  
Потвърдени (инд. 1) 2016 27 16 43 

2017 18 10 28 
2018 31 7 38 

Недопуснати до касационна обжалване 
(инд. 2) 

2016 0 0 0 
2017 1 0 1 
2018 1 0 1 

Изцяло отменени и постановен акт по 
същество (инд. 3а) 

2016 8 7 15 
2017 3 5 8 
2018 6 3 9 

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

2016 0 0 0 
2017 1 0 1 
2018 0 0 0 

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

2016 3 0 3 
2017 3 4 7 
2018 1 1 2 

Изцяло отм. по обективни причини – 
постигане на спогодба или причина от 
проц. поведение на страните (инд. 4б) 

2016 1 1 2 
2017 1 0 1 
2018 2 0 2 

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

2016 4 0 4 
2017 13 0 13 
2018 4 0 4 
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Потвърдени в една част и обезсилени в 
друга част (инд. 5б) 

2016 0 0 0 
2017 1 0 1 
2018 0 0 0 

Потвърдени в една част и 
отменени/обезсилени в др. част, поради 
нови док. пред въззивния съд (инд. 6а) 

2016 0 0 0 
2017 2 0 2 
2018 0 0 0 

Потвърдено решение по адм. дело от 
АС - Габрово 

2018 1 0 1 

общо 2016 43 24 67 
2017 43 19 62 
2018 46 11 57 

Забележка: Посочените в таблицата данни са на база върнатите през 2018 г. в Районен съд – 
Севлиево дела от по-горни съдебни инстанции, поради което броят им не съответства на броя на 
обжалваните през 2018 г. съдебни актове. 

 Видно е, че общо 40 съдебни акта от върнатите през годината 57 дела са 
били изцяло потвърдени или недопуснати до касационно обжалване. Изцяло 
отменени с постановяване на акт по същество са 9 съдебни акта (6 решения и 3 
определения). Изцяло отменени, но по обективни причини, са 4 акта (3 
решения и 1 определение). По 4 дела решението е било потвърдено в една част 
и отменено в друга част с постановяване на акт по същество.  

В рамките на настоящия доклад не е възможно да се анализират 
причините за отмяна на актовете, доколкото се касае за многообразие от 
случаи. Съпоставката с предходните две години сочи, че е налице подобряване 
на резултатите от инстанционния контрол – изцяло потвърдените от въззивна 
инстанция или недопуснати до касация 40 съдебни акта съставляват 70,18 % от 
всички върнати през годината дела, при 46,77 % през 2017 г. и 64,20 % през 
2016 г. Отменените в една част и потвърдени в друга част съдебни актове 
съставляват 7,02 % от върнатите. Изцяло отменените актове съставляват 22,80 
% от върнатите, при 27,4 2% през 2017 г. и 22,39 % през 2016 г.  

 
Наказателни дела 
През 2018 г. са свършени общо 497 наказателни дела.  
Не са подлежали на обжалване съдебните актове по 251 дела: 92 

определения за одобряване на споразумения по НОХД; 3 определения по ЧНД 
във връзка със съдебна поръчка; 49 ЧНД за проведени разпити пред съдия; 73 
разпореждания по ЧНД по чл. 159а от НПК; 34 определения за разрешаване 
или одобряване на действия в досъдебното производство.  

От общо подлежащите на обжалване 246 наказателни дела са 
обжалвани/протестирани 67 (27,24 %).  

По видове се разпределят, както следва: 
1. НОХД  
- подлежащи на обжалване 71 акта; обжалвани 14 (19,72 %), при 24 акта 

(31,17 %) през 2017 г. и 29 (40,85 %) през 2016 г.; 
2. НЧХД  
- подлежащи на обжалване 9 акта; обжалвани 6 акта (66,67 %), при 2 

акта (25 %) през 2017 г. и 2 (66,67 %) през 2016 г.; 
3. Дела по чл. 78а НК  
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- подлежащи на обжалване 24 акта; обжалвани 3 (12,5 %), при 5 (10 %) 
през 2017 г. и 3 (10,34 %) през 2016 г.; 

4. ЧНД  
- подлежащи на обжалване 59 акта; обжалвани 4 (6,78 %), при 11 (20 %) 

през 2017 г. и 14 (21,21 %) през 2016 г.; 
5. АНД  
- подлежащи на обжалване 83 акта; обжалвани 40 (48,19 %), при 47 

(51,65 %) през 2017 г. и 71 (57,72 %) през 2016 г.  
 

Резултати по НОХД, НЧХД и ЧНД 

Резултати от обжалване  Присъди  Определения общо  
Потвърдени (инд. 1) 2016 23 12 35 

2017 20 9 29 
2018 17 5 22 

Отменени и върнати за ново 
разглеждане (инд. 2а) 

2016 - 1 1 
2017 1 - 1 
2018 - - - 

Отменени с постановяване на 
нов съдебен акт (инд. 2в) 

2016 - 3 3 
2017 - - - 
2018 1 - 1 

Изменени в нак. част по 
приложението на закона  
(инд. 4а) 

2016 - - - 
2017 1 - 1 
2018 1 - 1 

Изм. в нак. част по отношение 
на наказанието (инд. 4б)  

2016 1 - 1 
2017 1 1 2 
2018 1 - 1 

Изменени в гражданската част 
(инд. 4в) 

2016 - - - 
2017 1 - 1 
2018 2 - 2 

Изменен в частта за вещ. 
доказателства (инд. 4е) 

2016 1 - 1 
2017 - - - 
2018 - - - 

Оставено без уважение искане 
за възобновяване (инд. 6г) 

2016 3 - 3 
2017 2 - 2 
2018 - - - 

общо 
 

2016 28 16 44 
2017 26 10 36 
2018 22 5 27 

Забележка: Посочените в таблицата данни са на база върнатите през 2018 г. в РС – Севлиево 
дела от по-горни съдебни инстанции (ГОС, ВКС и АС – В. Търново), поради което броят им не 
съответства на броя на обжалваните през 2018 г. съдебни актове. 

 Анализът на данните показва, че е запазено нивото на качествено 
правораздаване. Двадесет и два съдебни акта, което съставлява 81,48 % от 
върнатите през годината дела, са изцяло потвърдени. Няма отменени и върнати 
за ново разглеждане дела. Само една присъда е отменена и е постановена нова. 
4 присъди са изменени – една по отношение приложението на закона, една в 
частта за наказанието и две в частта за гражданския иск.  

Резултати по АНД 
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Резултати от обжалване  Решения  Определения Общо  
Потвърдени (инд. 1) 2016 57 1 58 

2017 41 - 41 
2018 40 - 40 

Отменени изцяло, 
постановено друго решение 
(инд. 2а) 

2016 9 - 9 
2017 7 - 7 
2018 7 - 7 

Отменени изцяло и върнати 
за ново разглеждане (инд. 2б) 

2016 3 1 4 
2017 1 - 1 
2018 - - - 

Отм. в една част и 
потвърдени в друга част (инд. 
3а) 

2016 2 - 2 
2017 2 - 2 
2018 1 - 1 

Отм., поради прилагане на 
по-благоприятен закон (инд. 
4)  

2016 - - - 
2017 1 - 1 
2018 - - - 

общо 
 

2016 71 2 73 
2017 52 0 52 
2018 48 - 48 

Забележка: Посочените в таблицата данни са на база върнатите през 2018 г. в РС – Севлиево 
дела от по-горни съдебни инстанции (ГОС и ГАС), поради което броят им не съответства на броя 
на обжалваните през 2018 г. съдебни актове. Видно е, че общо 40 решения (вкл. в производства по чл. 78а от НК), 
което съставлява 83,33 % от върнатите през годината дела от тези видове, са 
изцяло потвърдени, по който начин леко са подобрени резултатите от 2017 г., 
когато са били потвърдени 78,85 % от решенията. Отменените решения (общо 
7) са по дела, свързани с обжалване на наказателни постановления, по които 
контролна инстанция е Административен съд – Габрово. Един съдебен акт е 
изменен от административния съд. Както в предходните, така и в този годишен 
доклад е необходимо да се посочи, че съдиите изпитват затруднения при 
разглеждането на АНД по обжалвани наказателни постановления, тъй като 
практиката на административните съдилища във връзка с приложението на 
процесуалния и на материалните закон е изключително 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 
Съгласно статистическите отчети, през 2018 година са обжалвани и 

протестирани общо 47 акта, от които 12 по граждански дела и 35 - по 
наказателни. 

Граждански дела 
От общо свършените през 2018 г. 576 граждански дела от всички видове 

са обжалвани 12 или едва 2 %. От свършените 83 дела по общия ред са 
обжалвани 11 или 13 %. От свършените 223 дела по чл. 410 и чл. 417 ГПК е 
обжалвано 1 или 0,4 %.  

За сравнение от общо свършените през 2017 г. 565 граждански дела са 
обжалвани 14 или 2,4 %. През 2016 г. от свършени 438 граждански дела са 
обжалвани 24 или 5,4 %. Очертава се постоянна тенденция на намаляване на 
обжалваните от страните актове по граждански дела, постановени през 
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последните три години. 
През отчетния период от горни инстанции са върнати 10 броя от 

обжалваните дела. От върнатите дела 8 броя актове (решения и определения) 
са потвърдени изцяло, а два акта са отменени. Изразено в проценти това 
означава, че 80 % от върнатите през годината обжалвани актове са били 
потвърдени. Постигнатият резултат показва намаляване на този показател, тъй 
като през 2017 г. 90 % от актовете, а през 2016 г. 88 % от актовете са 
потвърдени. В съда няма профилиране на съдиите по материя и постигнатите 
резултати от обжалване на актовете остават атестация за добрата работа на 
съдиите през годината.  

Брой на обжалвани граждански  дела, отменени, изменени и оставени в сила за 
периода 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г. 

Вид дело Отменени Изменени Оставени в сила 
Искове по СК 1   
Облигационни искове   1 
Вещни искове    
Делби   1 
Искове по КТ 1  2 
Чл.410 и чл.417 ГПК   1 

Други   3 

Общо 2  8 

Наказателни дела 
През 2018 г. са свършени общо 261 наказателни дела. Обжалвани, 

съответно протестирани, през годината са актовете по 35 дела от всички 
видове, което представлява 13 % от приключените производства. Основният 
дял от постъпилите жалби са такива против решения по АНД - 24 броя (52 % 
от приключените дела от този вид). Против присъди по НОХД са подадени 6 
жалби или протести, 1 жалба по НЧХД и 4 жалби са постъпили против 
определения по ЧНД.  

Броят на обжалваните през 2018 г. актове е значително по-нисък (с 25 
броя) в сравнение с 60 броя обжалвани и протестирани актове през 2017 г., но 
с 9 броя по-висок от обжалваните 26 броя актове през 2016 г.  Поради което 
към настоящия момент не може да се отчете изразена тенденция. 

Съпоставяйки броя на подадените жалби и протести и броя на 
постановените присъди се наблюдава тенденцията да се запазва броят 
обжалваните през годината актове. През 2017 и 2018 г. са обжалвани и 
протестирани 6 акта по НОХД, при 9 броя през 2016 г. При АНД процентът 
обжалвани актове се запазва много висок за последните три години, като през 
2018 г. е 52 %, през 2017 г. – 64 % и 45 % за 2016 г.   

През отчетния период от Окръжен съд - Габрово и Административен съд 
- Габрово са върнати 51 обжалвани наказателни дела от всички видове, като по 
32 от тях (63 %) актовете са потвърдени. Върнати са 5 обжалвани НОХД дела, 
като са потвърдени актовете по 2 от тях, един е отменен, а два са изменени. 
Най-много са върнатите обжалвани решения по АНД пред Административен 
съд Габрово - 40 броя. От тях са потвърдени 27 броя (68 %).  

Общият извод е, че през изминалата година около 66 % от обжалваните 
наказателни дела (включително АНД) са потвърдени, което е много добър 
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резултат. Намаляването на процента потвърдени актове се дължи на по-
големия брой отменени решения през годината по АНД от Административен 
съд - Габрово.  

Брой на отменени, изменени и потвърдени актове по наказателни дела през 2018 г. 
Вид дело Отменени Изменени Потвърдени 
НОХД 3 1 3 
НЧХД  1  
ЧНД 1  2 
АНД 13  27 
Общо 17 2 32 

Районен съд – Трявна 
Съгласно статистическите отчети, през 2018 година са обжалвани и 

протестирани общо 35 акта, от които 15 по граждански дела и 20 - по 
наказателни. 

Граждански дела  
През 2018 г. броят на обжалваните граждански дела е 15 или 3,18 % от 

делата за разглеждане. През 2017 г. този брой е бил 13 или 3,58 % от делата за 
разглеждане, а през 2016 г. – 13 броя, което е 3,79 % от разглежданите дела. 

От обжалваните и върнати през отчетния период граждански дела, 
потвърдени са 8 броя, 2 броя са изменени и 1 брой е отменено.  

Съотношението на изменените с решените по същество съдебни актове е 
0,53 %.   

Съотношението на потвърдените с решените по същество съдебни 
актове е 2,10 %. 

Съотношението на отменените с решените по същество съдебни актове е 
0,26 %. 

Наказателни дела 
От свършените през 2018 г. общо 218 наказателни дела обжалвани и/или 

протестирани са съдебните актове по 20 броя дела, или 10,9 % от свършените 
дела. През 2017 г. този брой е бил 55, при свършени общо 290 броя 
наказателни дела, или 18,96 % от свършените дела. През 2016 г. от свършените 
общо 274 броя наказателни дела, обжалвани и/или протестирани са съдебните 
актове по 17 броя дела, или 6,2 % от свършените дела.  

От обжалваните и върнати през 2018 г. съдебни актове по наказателни 
дела - общо 14 броя, потвърдени са 12 броя, отменено е 1 брой наказателно 
дело. Има и 1 брой наказателно дело, което е било обжалвано, но в хода на 
въззивното производство жалбата е оттеглена. 

Отмененото наказателно дело е 1 брой административно наказателен 
характер дело, образувано по жалба срещу наказателно постановление на 
Директора на ТД на НАП – Габрово, което при проверката от районния съд е 
било отменено, а след обжалването му пред Административен съд – Габрово е 
било изменено. 

Съотношението на потвърдените с решените по същество съдебни 
актове е 6,78 %. 

Съотношението на отменените с решените по същество съдебни актове е 
0,56 %. 
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От изложеното по-горе може да се обобщи, че през 2018 година е 
запазено качеството на правораздаването в районните съдилища от 
съдебния окръг, предвид неголемия брой обжалвани актове спрямо 
общия брой постановени такива и много добрите резултати 
инстанционния контрол. 

 
6. Структура на осъдената престъпност 
 
Районен съд – Габрово 
 
През 2018 година в Районен съд – Габрово са постановени 233 

осъдителни присъди, при 242 осъдителни присъди през 2017 година и 219 
осъдителни присъди за 2016 година. 

Осъдените лица през 2018 година са общо 252. През 2017 година те са 
били 234, а през 2016 година - 266. 
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.ч.

 ус
ло

вн
о 

а б 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
2
7 

28 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА - 
Убийства 

0200   0         

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА - 
Телесни повреди 

0300 7  6  4 4 1  1   

ДРУГИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ 
ЛИЧНОСТТА 

0400 6  7 3 4 2   3  1 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПРАВАТА НА 
ГРАЖДАНИТЕ 

0500   0         

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ БРАКА, 
СЕМЕЙСТВОТО И МЛАДЕЖТА 0600 15 1 12  5 5  3 4   

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ 
СОБСТВЕНОСТТА 

0700 69 3 66 4 58 28 4  4  21 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ 
СТОПАНСТВОТО 

0800 7  8  4 2  4   3 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ДЕЙНОСТТА 
НА ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И 
ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ  

0900 2  2  1 1  1   2 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СПОРТА - чл. 
307б - чл. 307е НК 

900
А   0         

ДОКУМЕНТНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ - чл. 308 - 
чл. 319 НК 

1000 4  3  2 2  1   2 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ РЕДА И 
ОБЩЕСТВЕНОТО СПОКОЙСТВИЕ 1200 3  3  2 2  1    

ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 1300 
14
3  145  

13
7 107  7 1  85 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ 
ОТБРАНИТЕЛНАТА СПОСОБНОСТ НА 
РЕПУБЛИКАТА 

1400   0         

ВОЕННИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 1500   0         
ВСИЧКО НОХД от ш.0200 до ш.1500 1699 25

6 4 252 7 21
7 153 5 17 13 0 114 
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Районен съд – Севлиево 
 

През отчетната 2018 г. общо 213 лица са предадени на съд, като от тях 
177 лица по обвинителен акт, 12 по тъжби от пострадалите и 24 лица по 
постановления на прокурора по реда на чл. 78а от НК. Броят на предадените на 
съд е незначително по-малък в сравнение с 2017 г., когато съдени са били 218 
лица (159 по НОХД, 8 по НЧХД и 51 по АНД). Предадените на съд са повече 
от 2016 г., когато са били общо 161 лица.  

Осъдени са общо 199 лица, от които 173 с присъди по НОХД, 6 с 
присъди по НЧХД и 20 по решения по АНД по чл. 78а от НК. 

Оправдани са общо 10 подсъдими (обвиняеми), от които двама с присъди 
по НОХД, 5 с присъди по НЧХД и 3 лица в производства по чл. 78а от НК. 

 

Данни по НОХД 

Видове престъпления по глави 
от НК 
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Гл. ІІ - Прест. п/в личността  8 0 8 0 3 2 1 1 3 0 4 

Гл. ІV - Прест. п/в брака, 
семейството и младежта 

3 0 3 0 0 0 0 0 2 1 0 

Гл. V - Прест. п/в 
собствеността 

46 1 43 11 31 20 0 1 11 0 15 

Гл. VІ - Прест. п/в 
стопанството 

11 0 11 0 5 4 0 1 5 0 9 

Гл. VІІІ – Прест. п/в 
дейността на държ. органи  

3 0 3 1 2 2 0 0 1 0 2 

Глава IХ – Документни 
престъпления  

5 0 5 0 3 3 0 0 2 0 4 

Глава ХІ - Общоопасни 
престъпления 

101 1 100 2 85 75 0 5 9 1 59 

Общо 177 2 173 14 129 106 1 8 33 2 93 
 Данните сочат, че съдебните състави са налагали предимно наказание 

лишаване от свобода за срок до три години и в по-малко на брой случаи 
наказание пробация. По отношение на наказанието лишаване от свобода 
данните показват, че същото е наложено на по-голям брой лица в сравнение 
предходните години – 130 осъдени на лишаване от свобода, от които 106 лица 
с приложение на чл. 66, ал. 1 от НК, при 99 лица през 2017 г. и 100 през 2016 г.  
Няма съществена разлика при налагането на наказанието пробация – същото е 
наложено на 33 лица през 2018 г., при 36 през 2017 г. Само на 8 осъдени е 
наложено наказание глоба.  

През 2018 г. са предадени на съд и осъдени общо 14 непълнолетни лица 
– 11 по обвинения за кражби, 1 по обвинение за лъжесвидетелстване, 1 за 
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престъпление по чл. 345 от НК (подправка и използване на контролни знаци и 
идентификационни номера) и 1 за престъпление по чл. 354в, ал. 1 от НК 
(отглеждане на растения от рода на конопа). През 2017 г. осъдените 
непълнолетни са били 4 лица, а през 2016 г. - 7 непълнолетни.   

На общо 93 осъдени наказанията са определени по реда на чл. 382-384 от 
НПК, след одобряване на споразумение за решаване на делото. 

 
Районен съд – Дряново 
Структурата на наказаната престъпност през 2018 г. за Районен съд - Дряново 

е видна от следните данни, представени в табличен вид:  
 

Видове престъпления по 
глави от НК 
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Гл. ІІ - Прест. против 
личността  

1  1  1 1      

Гл. ІІІ – Прест. против 
правата на гражданите 

           

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

           

Гл. V - Прест. против 
собствеността 

14  10 5 6 3   3 1 2 

Гл. VІ - Прест. против 
стопанството 

3  3  2 2   1  2 

Гл. VІІІ - Прест. против 
д. органи и общ. орг-ии 

1 1          

Глава ІХ – Документни 
престъпления  

           

Глава Х Прест. против 
реда и общ. спокойствие 

           

Глава ХІ - Общоопасни 
престъпления 

24 1 23  23 20     16 

Общо 43 2 37 5 32 26   4 1 20 От представената справка може да се направи извод, че през годината 
съдиите са налагали предимно наказание лишаване от свобода до три години, 
като това е постановено в 32 от случаите. Изпълнението на наказанието е 
отложено при 26 от осъдените лица, а при останалите 6 лица е постановено 
ефективното му изтърпяване. На следващо място е наложено наказание 
пробация в 4 от случаите. През изминалата година не е наложено наказание 
лишаване от свобода за повече от три години. 

През изминалата година са осъдени пет непълнолетни лица. За 
сравнение през 2017 г. са осъдени три, а през 2016 г. са осъдени 12 
непълнолетни подсъдими. 

 
Районен съд – Трявна 
През 2018 г. в Районен съд – Трявна са постановени и влезли в законна 

сила общо 14 броя присъди. Влезли в сила са и 22 броя определения за 
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прекратяване на наказателното производство със споразумение. Броят на 
осъдените с влязла в сила присъда лица е 38. От тях 2 лица са непълнолетни. 
На лишаване от свобода до 3 години са осъдени 32 броя ица, в т.ч. 29 лица при 
условията на чл.66 от Наказателния кодекс. Наказание „пробация“ е 
постановено по отношение на 3 от осъдените лица, а глоба – спрямо 2 лица. На 
„обществено порицание“ е осъдено 1 лице.           

През 2018 г. няма оправдани лица. 
 
7. Оправдателни присъди 
 
Районен съд - Габрово 
През 2018 година в Районен съд – Габрово са постановени 4 изцяло 

оправдателни присъди по дела от общ характер и 5 по наказателни дела от 
частен характер.   

През 2017 година в Районен съд – Габрово е била постановена една 
изцяло оправдателна присъда по дело от общ характер, а през 2016 година - 3 
изцяло оправдателни  присъди по дела от общ характер и една по наказателни 
дела от частен характер. 

И тук няма нови основания, които могат да се изтъкнат като причина за 
постановените оправдателни присъди. Отново най-често такава причина е 
недоказаност на обвинението по несъмнен начин. В някои случаи е било 
прието, че липсват определени обективни елементи или субективен такъв от 
състава на съответното престъпление, за което подсъдимият е предаден на съд, 
а в други – че не е установено авторството на деянието или други съществени 
признаци от състава на това престъпление. В сравнение с двете предходни 
година броят на постановените през 2018 година присъди е завишен, но 
доколкото той не е голям в сравнение с общия брой на всички останали 
присъди с осъдителен характер, същото обстоятелство прави безпредметно 
обсъждането на причините за издаване на оправдателни присъди въобще. 
Принципното становище изразено в доклада на Районен съд – Габрово е, че 
ако броят на оправдателните присъди не е фрапиращо висок, те не могат да се 
третират като негативно явление в системата на правораздаването, тъй като са 
израз на обективност и на спазване на основните принципи в наказателното 
производство.  

През 2018 година в Районен съд - Габрово са постановени и влезли в 
сила общо 93 броя присъди. Влезли в сила през същата отчетна година са и 87 
броя определения, чрез които са одобрени внесени проекти за прекратяване 
на наказателното производство въз основа на сключено споразумение. Броят 
на лицата, осъдени с влязла в сила присъда, възлиза на 127, като 87 от тях са 
наказани по споразумения, внесени за разглеждане въз основа на чл. 382 и чл. 
384 от НПК. Броят на лицата, оправдани с влязла в сила присъда, е 4. 

Съобразно критериите, посочени в Мерките за усъвършенстване на 
организацията на работата в съдилищата и прокуратурата по делата с особен 
обществен интерес и Писмо № 91-00-082 от 17.11.2008 г. на ВСС, в Районен 
съд - Габрово през 2018 година не са разглеждани дела със значим обществен 
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интерес. 
 
Районен съд – Севлиево 
През 2018 г. са постановени общо 5 оправдателни присъди (2 по НОХД 

и 3 по НЧХД) и 3 оправдателни решения в производства по чл. 78а от НК. 
Оправдани са общо 10 лица – подсъдими или обвиняеми по осем дела, които 
са описани подробно в доклада на Районен съд – Севлиево. По две от делата 
оправдателните актове не са протестирани. По едно НЧХД присъдата е 
обжалвана, но пред Окръжен съд – Габрово производството е прекратено, 
поради оттегляне на жалбата. В останалите случаи оправдателните присъди 
или решения, след протестиране или обжалване, са потвърдени от по-горната 
инстанция. 

Районен съд – Дряново 
През 2018 г. са постановени две оправдателни присъди по НОХД, като в 

съдът в мотивите е приел, че единия случай не е доказано по несъмнен начин 
подсъдимият да е извършил престъплението, за което му е повдигнато 
обвинение,  а в другия – че подсъдимият е осъществил от обективна страна 
състава на престъплението, за което е обвинен. Двете присъди са 
протестирани и потвърдени от Окръжен съд - Габрово. 

През годината са признати за невиновни и 7 обвиняеми по четири АНД 
по чл. 78а от НК.  

Оправдани са 9 лица, което от общо предадените на съд 57 лица 
съставлява 16 %. Постановените оправдателни присъди са единични случаи 
през годината, поради което не могат да се направят изводи за трайна 
практика и пропуски в работата на прокуратурата и органите на досъдебното 
производство.  

 Районен съд – Трявна 
През 2018 година, също както и през предходните две години, няма 

постановени оправдателни присъди.  
 
8. Дела с обществен интерес 

 
В докладите и на четирите районни съдилища не са посочени дела с 

обществен интерес. 
 
9. Бюро „Съдимост” 

 
Районен съд – Габрово 
През 2018 година в Бюро „Съдимост“ при Районен съд – Габрово са 

издадени 4 777 свидетелства за съдимост и общо 4 298 справки. През 2017 
година са издадени 5 744 свидетелства и общо 3 809 справки, а през 2016 
година – 5 858 свидетелства за съдимост и общо 3 722 справки. 

От изложеното е видно, че разликите не са значителни, макар и данните 
за отчетната 2018 г. да показват ясно изразено намаление на исканията за 
издаване на свидетелства за съдимост в сравнение с тези за предходните 2017 
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година и 2016 година. В доклада на съда се посочва, че техническата 
обезпеченост и установената организация на работа са запазили възможността 
за добро обслужване на гражданите при издаване на посочените документи и 
изготвянето на бюлетините на лицата, които са осъждани.  

Бюро “Съдимост” при Районен съд Габрово използва “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 не само се улеснява 
работата на административния персонал, но и се повишават 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 Министерството на правосъдието, а 
от там - и с всички служби “Бюро Съдимост” в другите районни съдилища, 
които разполагат с интернет връзка. През 2018 година е осъвременена и 
версията на самата система, като към нея бяха добавени нови функционални 
възможности.  

Бюро “Съдимост” при Районен съд - Габрово продължава да се обслужва 
от съдебния деловодител Мария Кирова. В отсъствие на същата нейните 
функции се изпълняват от съдебните секретари Елисавета Илиева, Ина 
Георгиева, Красимира Николова, както и от съдебния деловодител Маргарита 
Иванова. В доклада на съда на тези служители е дадена висока оценка, тъй 
като успяват да съчетаят своите ежедневни задължения като „съдебен 
секретар” и „съдебен деловодител” с възложените задължения в Бюро 
„Съдимост”, без това да се отрази в негативен план на която и да е от 
извършваните от тях дейности.  

 
Районен съд – Севлиево 
През отчетната 2018 г. от Бюро съдимост при Районен съд – Севлиево са 

издадени 2 945 свидетелства за съдимост и 868 справки за съдимост, или общо 
3 813 документа. В картотеката са заведени нови 189 бюлетина за съдимост. 

През 2017 г. издадените свидетелства и справки за съдимост са били 
общо 4 137, а през 2016 г. са били общо 4 371. 

Съдът няма утвърден щат за служител в Бюрото за съдимост. 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.  

Районен съд – Дряново 
В Дряновския районен съд съдебният архивар съвместява функциите на 

служител “Бюро съдимост”. През 2018 година от Бюро съдимост при съда са 
издадени 580 свидетелства за съдимост и 277 справки за съдимост. За 
сравнение през 2017 г. са издадени 737 свидетелства за съдимост и 265 
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справки за съдимост, а през 2016 година - 890 свидетелства за съдимост и 261 
справки за съдимост. Изложените данни сочат, че през 2018 г. е намалял броят 
на исканите, съответно издадени свидетелства за съдимост, а справките за 
съдимост са се увеличили в сравнение с 2017 г.  

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. През годината 
служителите са отговорили на 882 запитвания по електронната поща от други 
съдилища 

 
Районен съд – Трявна 
„Бюро съдимост“ се обслужва от съдебния деловодител, ангажиран 

едновременно с работата по граждански и наказателни дела в Районен съд – 
Трявна.  

През 2018 г. в Районен съд – Трявна са издадени общо 748 броя 
свидетелства за съдимост и 199 броя справки за съдимост, или общо 947. За 
сравнение през 2017 г. в Районен съд – гр. Трявна са издадени 1 151 броя 
свидетелства за съдимост и 187 броя справки за съдимост, или общо 1 338 
броя свидетелства и справки за съдимост. През 2016 г. са издадени общо 938 
броя свидетелства и 183 броя справки за съдимост, или общо 1 121 броя 
свидетелства и справки за съдимост.  

Анализът на показателите през годините сочи, че през изминалата 
година съществено е намалял броят на издадените свидетелства за съдимост, с 
403 броя спрямо 2017 г. и със 190 броя срямо 2016 г. Възможна причина за 
това е законодателната промяна от 2018 г. и създадената с нея възможност за 
подаване на заявления за издаване на електронни свидетелства за съдимост 
чрез интернет страницата на Министерството на правосъдието. Друга 
възможна причина е отчетеното през последните години намаляване в броя на 
населението на Община Трявна и по-конкретно родените на територията й. 

По отношение на издаваните справки за съдимост е налице тенденция 
към постепенно увеличение през трите сравнителни години.  

Всички свидетелства и справки за съдимост са издавани в сроковете, 
предвидени в чл.38 на Наредба №8/26.02.2008 г. за функциите и организацията 
на дейността на бюрата за съдимост, без нито едно изключение.  

 
ІІІ. АНАЛИЗ НА НАТОВАРЕНОСТТА 

 
Районен съд - Габрово 
Преценена от гледна точка на броя на всички дела за разглеждане, 

действителната натовареност (при отработените общо 117 човекомесеца) в 
Районен съд - Габрово през 2018 година възлиза на 38,85 дела месечно. През 
2017 година тя е възлизала на 45,68 дела, а през 2016 година - на  49,71 дела 
месечно на съдия.  
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2018 година 38,85

Действителна натовареност, спрямо 
делата за разглеждане

 
 Спрямо общия брой на всички приключени дела, действителната 

натовареност в съда през 2018 година възлиза на 34,79 дела месечно. По 
този показател през 2017 година тя е била в рамките на 42,59 дела месечно, 
а през 2016 година - на 46,27 дела месечно.  

Съответната натовареност на съдиите, разглеждащи граждански 
дела, изчислена спрямо броя на съдиите и този на гражданските дела за 
разглеждане, през 2018 година е била в рамките на 52,40 дела месечно (при 
44,17 дела месечно през 2017 година и 52,40 дела месечно на съдия през 
2016 година), а спрямо броя на всички свършени –  33,61 дела месечно на 
съдия. По последния показател през 2017 година натовареността е била от 
порядъка на 41,11 дела месечно на съдия, а през 2016 година - 48,65 дела 
на съдия. 

 

   
 

В Районен съд – Габрово са работили общо четирима съдии, които 
разглеждат наказателни дела. Действителната натовареност на тези съдии, 
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изчислена спрямо общия брой на всички наказателни дела за разглеждане, 
през 2018 година възлиза на 37,04 дела месечно на съдия, при 40,33 дела през 
2017 година и 44,27% за 2016 година. Действителната натовареност на същите 
съдии, изчислена спрямо броя на свършените наказателни дела, през 2018 
година е била 34,40 дела месечно, при 37,71 % през 2017 година и 41,38 % 
през 2016 година. Натовареността на наказателните съдии е намаляла поради 
обективни причини, произтичащи от намаленият с 8,07 % обем при 
постъплението на наказателните дела в сравнение с нивата през 2017 година, 
които на свой ред са били с 10,12 % по-малко от тези през предходната на нея 
2016 година. 

Отчетената през годината добра работа е закономерен резултат от 
професионализма, проявеното съзнание и отговорността на съдиите в Районен 
съд – Габрово, които затвърждават положителната оценка, давана за работата 
им. 

Резултати по съдии: 
Съдия Пламен Пантев Денев - Административен ръководител – 

председател на Районен съд – Габрово. 
През 2018 година съдия Денев е имал за разглеждане 375 дела. От тях 

са свършени общо 361 дела. Данните за тези, които са върнати след 
проведена въззивна и касационна проверка, установяват, че от съдебните 
актове: 

по наказателни дела: НОХД, НЧХД и ЧНД:   
- решения - 10 броя потвърдени, 2 отменени, 1 изменени; 
- определения – 5 потвърдени, 2 отменени; 
по наказателни дела от административен характер: 
- решения - 14 броя потвърдени, 13 броя по индекс „2” – отхвърлено 

искане за отмяна от ВАС.  
 

Период 01.01.2018 – 
31.12.2018 

Брой дела за 
разглеждане 

Брой 
свършени 
дела 

Отработени 
човекомесеци 

Към делата 
за 

разглеждане 

Към 
свършените 

дела 
НАТОВАРЕНОСТ  
съдия Пламен 

Денев 
375 361 12 31,25 30,08 

 Съдия Велемира Денчева Димитрова - заместник на 
административния ръководител – председател. 

През 2018 година съдия Димитрова е разглеждала граждански дела. 
За разглеждане през отчетния период тя е имала общо 467 дела, от които е 
приключила 417 броя. Освен гражданските, тя е разгледала и общо 10 
наказателни дела, като е прилючила всички от тях. От делата, които са  
върнати след извършената въззивна и касационна проверка, съдебните 
актове са: 

- решения – 5 броя потвърдени, 2 отменени; 
- определения – 5 броя потвърдени, по 1 дело е отменено и 1 дело с 

индекс „5а”. 
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Период 01.01.2018 – 
31.12.2018 

Брой дела за 
разглеждане 

Брой 
свършени 
дела 

Отработени 
човекомесеци 

Към делата 
за 

разглеждане 

Към 
свършените 

дела 
НАТОВАРЕНОСТ  
съдия Велемира 
Димитрова 

477 427 12 39,75 35,.58 

Съдия Велемира Димитрова притежава много добра правна 
подготовка и отлични професионални качества. Има изявен стремеж към 
усъвършенстване на своите знания и умения, както и към непрекъснато 
повишаване на професионалната си квалификация. Производствата по 
разглежданите от нея дела се провеждат при пълно спазване на 
материалните и процесуални норми, които се прилагат правилно и точно, 
според изискванията на закона. 

 
Съдия Радосвета Добрева Станимирова  
През 2018 година съдия Станимирова е имала за разглеждане  общо 

513 дела, включващи 501 граждански дела и 12 наказателни дела. От тях 
през отчетния период е свършила общо 441 броя граждански дела, както и 
12 наказателни дела. От делата, които са върнати след извършената 
въззивна и касационна проверка, съдебните актове са: 

- решения – 9 броя потвърдени, 3 отменени, 3 дела с индекс „5а”; 
- определения – 2 броя потвърдени, 3 дела с индекс „3а”.  

 

Период 01.01.2018 – 
31.12.2018 

Брой дела за 
разглеждане 

Брой 
свършени 
дела 

Отработени 
човекомесеци 

Към делата 
за 

разглеждане 

Към 
свършените 

дела 
НАТОВАРЕНОСТ  
съдия Радосвета 
Станимирова 

513 453 12 42,75 37,75 

 Съдия Станимирова разглежда граждански дела. Организира своята 
работа прецизно, като проявява стриктност, задълбоченост и отговорност при 
прякото осъществяване на професионалната си дейност. Немалка част от 
делата, които разглежда, са със завишена сложност и тежест. 

 
Съдия Диана Ангелова Петракиева   
През 2018 година съдия Диана Петракиева е имала за разглеждане  

общо 418 наказателни дела. Общо свършените от нея дела през периода 
възлизат на 372 броя. Данните за тези, които са върнати след въззивна и 
касационна проверка разкриват, че от съдебните актове: 

по наказателни дела - НОХД, НЧХ и ЧНД:   
- решения  - 7 потвърдени, едно дело е отменено и 1 дело е изменено; 
- определения – 2 потвърдени и 1 отменено; 
по наказателни дела от административен характер: 
- решения – 43 броя потвърдени и 13 броя по индекс „2” – 

отхвърлено искане за отмяна от ВАС. 
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Период 01.01.2018 – 
31.12.2018 

Брой дела за 
разглеждане 

Брой 
свършени 
дела 

Отработени 
човекомесеци 

Към делата 
за 

разглеждане 

Към 
свършените 

дела 
НАТОВАРЕНОСТ  
съдия Диана 
Петракиева 

467 372 12 38,92 31,00 

 Съдия Петракиева разглежда наказателни дела. Нейната дейност може 
да бъде определена най-точно като принципна и задълбочена. Организира 
точно и прецизно подготовката и провеждането на заседанията по всички 
възложени дела. Постановените от нея съдебни актове са обосновани и 
аналитични, като отстоява професионалното си мнение, и държи на реда и 
дисциплината. 

 
Съдия Гергана Любчева Антонова 
През 2018 година съдия Антонова е имала за разглеждане общо 511 

дела, от които 497 броя граждански и 14 наказателни. От тях тя е свършила 
433 граждански и 14 броя наказателни дела. От делата, които са върнати 
след проведена въззивна и касационна проверка, съдебните актове са: 

- решения – 14 броя потвърдени, 2 броя отменени, 2 дела с индекс 
„5а“ и 1 дело с индекс „5б“; 

- определения – 3 броя потвърдено и 1 с индекс „5а“. 
 

Период 01.01.2018 – 
31.12.2018 

Брой дела за 
разглеждане 

Брой 
свършени 
дела 

Отработени 
човекомесеци 

Към делата за 
разглеждане 

Към 
свършените 

дела 
НАТОВАРЕНОСТ  
съдия Гергана 
Антонова 

511 447 12 42,58 37,25 

 Съдия Гергана Антонова разглежда граждански дела. Мотивирана и 
стриктна, тя притежава отлична подготовка и високи професионални и 
нравствени качества, които са предпоставка за пълната й професионална 
реализация и дават основания за висока оценка на нейната работа. 

 
Съдия Зорница Валентинова Петрова 
През 2018 година съдия Петрова е имала за разглеждане общо 397 

наказателни дела. Свършени са 366 броя дела. Данните за тези, върнати 
след въззивна и касационна проверка установяват, че от съдебните актове: 

по наказателни дела: НОХД, НЧХ и ЧНД:   
- решения  - 9 броя потвърдени, 1 отменено;  
- определения – 4 потвърдени; 

по наказателни дела от административен характер: 
- Решения – 37 броя потвърдени и 7 броя по индекс „2” – 

отхвърлено искане за отмяна от ВАС. 
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Период 01.01.2018 – 
31.12.2018 

Брой дела за 
разглеждане 

Брой 
свършени 
дела 

Отработени 
човекомесеци 

Към делата 
за 

разглеждане 

Към 
свършените 

дела 
НАТОВАРЕНОСТ  
съдия Зорница 
Петрова 

397 366 12 33,08 30,50 

 Съдия Петрова разглежда наказателни дела. Изключително усърдна, 
старателна, прецизна и отговорна. Постановените от нея актове са с високо 
качество, като се отличават с аналитичност и задълбоченост. Същите се 
изготвят в сроковете, предвидени в процесуалните закони. 

 
Съдия Христо Тотев Христов 
През 2018 г. съдия Христов е имал за разглеждане общо 548 дела, от 

които 526 броя граждански и 22 броя наказателни. Свършени в края на 
периода са общо 457 дела, като от тях 435 се явяват граждански и 22 броя 
наказателни. От делата, които са били върнати след проведената въззивна 
и касационна проверка, съдебните актове са: 

по наказателни дела: НОХД, НЧХ и ЧНД:   
- решения - 1 потвърдено;   
- определения – 2 потвърдени и 1 отменено; 

по граждански дела: 
- решения – 7 броя потвърдени, 3 отменени, 6 дела с индекс „5а“; 
- определения – 8  броя потвърдени, 2 отменени. 

         

Период 01.01.2018 - 
31.12.2018 година 

Брой дела за 
разглеждане 

Брой 
свършени 
дела 

Отработени 
човекомесеци 

Към делата 
за 

разглеждане 

Към 
свършените 

дела 
НАТОВАРЕНОСТ  
съдия Христо 
Христов 

548 457 12 45,67 38,08 

В работата си съдия Христо Христов показва наличие на добра 
теоретична подготовка, задълбоченост, упоритост и отговорност. Проявява 
желание за усъвършенстване и професионално развитие.  

 
Съдия Васил Веселинов Ставрев 
Съдия Ставрев за отчетната 2018 година е имал за разглеждане 505 

броя, от които 504 наказателни и 1 гражданско дело. От тях в края на 
периода е свършил 469 наказателни и 1 гражданско дело. Данните за 
делата, върнати след въззивна и касационна проверка, разкриват, че от 
съдебните актове: 

по наказателни дела: НОХД, НЧХ и ЧНД:   
- решения - 14 броя потвърдени, 2 отменени и едно изменено, 
- определения – 4 са  потвърдени, 1 отменено; 
по наказателни дела от административен характер: 
- Решения – 28 броя потвърдени и 3 броя са отменени. 
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Период 01.01.2018 - 
31.12.2018 година 

Брой дела за 
разглеждане 

Брой 
свършени 
дела 

Отработени 
човекомесеци 

Към делата 
за 

разглеждане 

Към 
свършените 

дела 
НАТОВАРЕНОСТ  
съдия Васил 
Ставрев 

505 470 12 42,08 39,17 

Съдия Ставрев притежава добра професионална подготовка, знания, 
умения и качества, които са безспорен залог за неговото израстване и 
кариерно развитие. Проявява стремеж към тяхното усъвършенстване и 
повишаване на професионалната си квалификация. 

 
Съдия Диян Димитров Атанасов 
Съдия Диян Атанасов през отчетната 2018 година е имал за 

разглеждане общо 504 дела, от които 491 броя граждански и 13 
наказателни дела. Свършени в края на периода са общо 452 дела, от които 
439 граждански и 13 наказателни. От делата, които са върнати след 
въззивна и касационна проверка, съдебните актове са: 

по наказателни дела: НОХД, НЧХ и ЧНД:   
 - определения – 1 потвърдено; 

по граждански дела: 
- решения – 11 броя потвърдени, 2 отменени, 5 дела с индекс „5а“; 
- определения – 1  с индекс „3а“, 2 дела с индекс „5а“. 

         

Период 01.01.2018 - 
31.12.2018 година 

Брой дела за 
разглеждане 

Брой 
свършени 
дела 

Отработени 
човекомесеци 

Към делата 
за 

разглеждане 

Към 
свършените 

дела 
НАТОВАРЕНОСТ  

съдия Диян 
Атанасов 

504 452 12 42,00 37,67 

В работата си съдия Атанасов показва задълбоченост и добра 
теоретична подготовка, като организира прецизно провеждането на 
заседанията по разглежданите от него дела. Съдебните му актове са 
обосновани и аналитични, отстоява собственото се професионално мнение, 
като държи на реда и дисциплината. Проявява стремеж към 
усъвършенстване на своите знания и умения, както и към повишаване на 
професионалната си квалификация. 

 
Съдия Боян Христов Косев 
Съдия Боян Косев за отчетната 2018 година е имал за разглеждане 

общо 298 дела, от които 285 броя граждански и 13 наказателни дела. От 
него в края на периода са свършени общо 267 дела, от които 254 
граждански дела и 13 броя наказателни дела. Същият е бил с по-малка 
натовареност поради неговото командироване в Районен съд Трявна.  

От делата, които са върнати след въззивна и касационна проверка, 
съдебните актове са: 

по наказателни дела: НОХД, НЧХ и ЧНД:   
 - определения – 2 потвърдени; 

по граждански дела: 
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- решения – 4 броя потвърдени; 
- определения – 1  потвърдено. 

            В работата си съдия Косев показва наличие на добра теоретична 
подготовка, задълбоченост, упоритост и отговорност. Проявява желание за 
усъвършенстване и професионално развитие.  

 

Период 01.01.2018 - 
31.12.2018 година 

Брой дела за 
разглеждане 

Брой 
свършени 
дела 

Отработени 
човекомесеци 

Към делата за 
разглеждане 

Към 
свършените 

дела 
НАТОВАРЕНОСТ  
съдия Боян Косев 

298 267 9 33,11 29,67 

 
Районен съд – Севлиево 
Съдът е започнал 2018 г. с утвърден щат за 6 районни съдии.  
С решение по протокол № 24 от заседание на Съдийската колегия на 

ВСС, проведено на 17.07.2018 г., Светла Тотева Дойчева е освободена от 
заеманата длъжност „съдия”, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, считано 
от 30.08.2018 г. 

С решение по протокол № 27 от заседанието на Пленума на ВСС, 
проведено на 01.11.2018 г., на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ е съкратена 1 
свободна длъжност „съдия“, считано от датата на вземане на решението. 

Към 31.12.2018 г. щатната численост на Районен съд – Севлиево е за 5 
районни съдии.   

При посочената щатна численост в края на годината натовареността по 
щат и действителната натовареност спрямо общия брой дела за разглеждане 
е 37,32 дела средно месечно на съдия, а спрямо решените дела е 34,50 дела 
средно месечно.   

През този отчетен период не е възможно коректно да се посочи 
натовареността на гражданските и наказателните съдии, доколкото 
съществуващата в съда от години специализация на съдиите по материя е 
нарушена. 

 

година Натовареност по щат Действителна натовареност 
дела за 

разглеждане 
свършени дела дела за 

разглеждане 
свършени дела 

2016 27,86 26,40 27,86 26,40 
2017 30,74 28,97 30,74 29,97 
2018 37,32 34,50 37,32 34,50 

Анализът на статистическите данни показва следното: 
Съдия Павел Неделчев   
Съдия Неделчев е имал за разглеждане общо 343 дела, от които 158 

наказателни и 185 граждански. Свършил е 334 дела, от които 152 наказателни 
и 182 граждански, или 97,38 % от делата за работа. 327 дела (97,90 %) са 
приключени в срок до 3 месеца.   

Обжалвани са 22 съдебни акта по наказателни дела.  
От обжалване са върнати 23 дела:  
По НОХД, НЧХД и ЧНД:  
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- потв. (инд. 1) – 8 акта (6 присъди/решения и 2 определения); 
- изм. в гражданската част (инд. 4в) – 1 присъда. 
По АНД: 
- потвърдени (инд. 1) – 12 решения; 
- отменено изцяло и постановен друг акт (инд. 2а) – 2 решения. 
Съдия Валерия Аврамова 
Съдия Аврамова е имала за разглеждане 435 граждански и 1 наказателно 

дело. Свършила е 380, или 87,16 % от делата за работа. 360 дела (94,74 %) са 
приключени в срок до 3 месеца.  

Обжалвани са 21 съдебни акта по граждански дела и 2 акта по 
административни дела.  

От обжалване са върнати 18 граждански и 1 административно дело: 
- потв. (инд. 1) - 13 акта, от които 9 решения по граждански дела и 1 

решение по адм. дело, както и 3 определения по гр. дела; 
- изцяло отменени и постановен акт по същество (инд. 3а) – 3 решения и 

2 определения; 
- потвърдено в една част и отменено в друга част и постановен акт по 

същество (инд. 5а) – 1 решение. 
Съдия Станислав Цветков 
Съдия Цветков е имал за разглеждане общо 382 дела, от които 190 

наказателни и 192 граждански. Свършил е 361 дела, от които 173 наказателни 
и 188 граждански, или 94,50 % от делата за работа. 360 дела (99,72 %) са 
приключили в срок до 3 месеца.   

Обжалвани са актовете по 20 наказателни и 1 гражданско дело. 
От обжалване са върнати 29 дела:  
По НОХД, НЧХД и ЧНД:  
- потвърдени (инд. 1) – 9 акта (8 присъди/решения и 1 определение); 
- една присъда е отменена и е постановена нова (инд. 2в); 
По АНД: 
- потвърдени (инд. 1) – 14 решения; 
- отменено изцяло и постановен друг акт (инд. 2а) – 4 решения; 
- отменено в една част и потвърдено в друга (инд. 3а) – 1 решение. 
Съдия Гергана Божилова 
Съдия Божилова е имала за разглеждане общо 362 дела, от които 185 

наказателни и 180 граждански. Свършила е 344 дела, от които 170 наказателни 
и 174 граждански, или 95,03 % от делата за работа. 328 дела (95,35 %) са 
приключили в срок до 3 месеца.   

Обжалвани са 28 съдебни акта по наказателни дела. 
От обжалване са върнати 23 дела:  
По НОХД, НЧХД и ЧНД:  
- потвърдени (инд. 1) – 5 акта (3 присъди/решения и 2 определения); 
- изменена в нак. част по приложението на закона (инд. 4а) – 1 присъда; 
- изменена в нак. част по отношение на наказанието (инд. 4б) – 1 

присъда; 
- изменена в гражданската част (инд. 4в) – 1 присъда; 
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По АНД: 
- потвърдени (инд. 1) – 14 решения; 
- отменено изцяло и постановен друг акт (инд. 2а) – 1 решение. 
Съдия Христо Христов 
Съдия Христов е имал за разглеждане общо 444 граждански дела. 

Свършил е 382 дела, или 86,04 % от делата за работа. От свършените дела 355 
(92,93 %) са в срок до 3 месеца. 

Обжалвани са 20 съдебни акта по граждански дела.  
От обжалване са върнати 17 граждански дела: 
- потв. (инд. 1) – общо 15 акта (12 решения и 3 определения); 
- недопуснато до касационно обжалване – 1 решение; 
- изцяло отменено и постановен акт по същество (инд. 3а) – 1 

определение. 
Съдия Светла Дойчева 
Съдия Дойчева, до освобождаването от длъжност, считано от 30.08.2018 

г., е имала за разглеждане общо 269 дела. Свършени са всички дела. От тях 
261, или 97,03 % са приключили в срок до 3 месеца.  

Обжалвани са 16 съдебни акта по граждански дела.  
От обжалване са върнати 21 дела: 
- потв. (инд. 1) - общо 11 акта (10 решения и 1 определение); 
- изцяло отменени и постановен акт по същество (инд. 3а) – 3 решения; 
- отменени по обективни причини, поради допуснати нови 

доказателства пред въззивния съд (инд. 4а) – 1 решение и 1 определение; 
- отменени по обективни причини, поради постигната спогодба (инд. 

4б) – 2 решения;  
- потвърдено в една част и отменено в друга част и постановен акт по 

същество (инд. 5а) – 3 решения. 
 
Районен съд – Дряново 
През 2018 г. се отчита увеличение на броя постъпили дела в сравнение с 

2017 г. През отчетната година е имало 837 новопостъпили дела от всички 
видове, които са с 50 броя повече от постъпилите 786 дела през 2017 г. или 
увеличението е с приблизително 7 %. 

В табличен вид е представена натовареността на съдиите според 
разгледани и свършени дела по щат и в действителност според отработените 
човекомесеци за последните три години. 

 

Година Разгледани 
дела 

Натовареност 
по щат 

Действителна 
натовареност 

2016 г. 655 бр. 27,29 бр.  27,29 бр. 
2017 г. 836 бр. 34,83 бр. 34,83 бр. 
2018 г. 889 бр. 37,04 бр.  37,04 бр. 

 

Година Свършени 
дела 

Натовареност по щат Действителна 
натовареност 

2016 г. 606 бр.  25,25 бр. 25,25 бр. 
2017 г.  784 бр. 32,67 бр.  32,67 бр.  

2018 г.  837 бр.  34,87 бр.  34,87 бр. 
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От данните за натовареността се установява, че действителната 
натовареност през последните три години запазва тенденцията да повишава 
нивата си съобразно повишеното постъпление от дела в съда за периода. През 
2018 г. също се отчита, макар и незначително, повишение на натовареността 
като резултат от увеличения брой постъпили дела през годината.  

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 340 бр. 128 бр. 468 бр. 39 бр. 
  2. Мариета Спасова 268 бр. 153 бр. 421 бр. 35,08 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: 

№ Съдия Граждански Наказателни Общо Средномесечно 
1. Емилия Дишева 279 бр. 112 бр. 391 бр. 32,6 бр. 

2. Мариета Спасова 223 бр. 149 бр. 372 бр. 31 бр. 
 Делата се разпределят от 01.10.2015 г. чрез Централизирана система за 
разпределение на делата, като натовареността на всеки от съдиите по групи 
дела е определена съгласно Заповед на председателя след решение на общото 
събрание на съдиите. Съгласно заповед на Административния ръководител 
във връзка с взето решение на общото събрание на съдиите от Районен съд - 
Габрово, Районен съд - Дряново и Районен съд - Трявна и приетите Вътрешни 
правила за случайно разпределение на делата и определяне натовареността на 
съдиите през 2018 г. на Административния ръководител се разпределят 64 % 
дела от всички видове, а на районния съдия 95 % от всички видове дела. Със 
Заповед № РД 13-54/ 30.03.2018 г. във връзка с решение на общото събрание 
на съдиите на Административния ръководител се разпределя увеличен 
процент 75 % от делата от всички видове. 

Действителната натовареност спрямо общия брой разглеждани дела за 
всеки съдия през 2018 г. съвпада с натовареността по щат. 

От приложените по-горе таблици се установява, че разпределението на 
дела между съдиите през годината е било извършвано съобразно приетите 
правила за натовареността. Следва да се отбележи, 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 завишаване на гореописаните данни.  

Резултати по съдии: 
В Дряновския районен съд няма профилиране на съдебните състави. 

През годините работещите в съда магистрати са разглеждали граждански и 
наказателни дела от всички видове. През 2018 г. са приключени общо 837 
дела, от които с акт по същество 717 дела, от което следва, че ежемесечно (на 
база 12 месеца при щат от двама съдии) един съдия приключва средно по 29,86 
дела с акт по същество. 
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Общия брой обжалвани и протестирани дела от всички видове през 
годината е 47, от тях 12 граждански дела и 35 наказателни дела. Обжалваните 
дела са 6,5 % от решените с акт по същество. По-горе, в раздела за движението 
на делата по видове са описани резултатите от обжалвани и върнати дела през 
годината общо за съда, като следва да се отчете, че средно 70 % (60 % - 
наказателни, 80 % - граждански) от обжалваните съдебни актове са 
потвърдени от горни инстанции и 30 % са отменени или изменени. 

 През отчетния период съдиите от Районен съд - Дряново са продължили 
да структурират работата си така, че да не допуснат забавяне на 
съдопроизводството и понижаване качеството му. Следили са непрекъснато 
измененията в законодателството и съдебната практика и са положили усилия 
за повишаване на професионалната си квалификация. В резултат на 
извършената работа 93 % от делата са приключени в 3 месечен срок, както и 
70 % от обжалваните дела от всички видове са потвърдени от горните 
инстанции, което от своя страна налага извод за висок професионализъм. 

Резултати по съдии 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Съдия Емилия Дишева към 31.12.2018 г. има 11 г. и 3 мес. съдийски 
стаж. През 2018 година има отработени 12 месеца. За цялата 2018 г. е 
разгледала общо 468 бр. дела от всички видове, от които НОХД - 20, НЧХД - 
2, АНД по чл. 78а от НК - 6, ЧНД 62 и АНД - 38, гр. дела - 61, гр. дела по чл. 
310 ГПК - 4, ч. гр. дела - 78, дела по чл. 410 и чл. 417 от ГПК - 126 и други - 
71. Свършила е 434 дела (93 %), от които 401 дела в тримесечен срок. През 
годината са върнати 34 обжалвани дела, като 23 (68 %) от обжалваните актове 
са били потвърдени. 

Съдия Мариета Спасова към 31.12.1018 г. има съдийски стаж от 14 г. 2 
мес. През 2018 година има отработени 12 месеца. Разгледала е за отчетната 
2018 г. общо 421 дела, от които НОХД - 20, АНД по чл. 78а от НК - 4, ЧНД - 
109 и АНД - 20, гр. дела - 52, гр. дела по чл. 310 ГПК - 2, ч. гр. дела - 62, дела 
по чл. 410 и чл. 417 от ГПК - 97 и други - 55. Свършила е 403 дела (96 %), от 
които 380 в тримесечен срок. През годината са върнати 27 обжалвани дела, от 
които 17 (63 %) потвърдени.  

 
Районен съд – Трявна 
 
Щатното разписание на Районен съд – Трявна включва двама съдии. До 

04.04.2018 г. и двата щата са били заети. След тази дата едната щатна бройка е 

  
№ 

                
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 

340 128 468  322 112 434 306 95 
401 

92 % 
23 2 9 

  
2. 

Мариета 
Спасова 

268 153 421 254 149 403 239 141 
380 

94 % 
17 - 10 
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освободена, поради освобождаване на заемалата я съдия Мария Динева, на 
основание чл.165 ал.2 т.1 от Закона за съдебната власт. За период от три 
месеца – до 23.07.2018 г., да заеме освободената бройка е командирован съдия 
Боян Косев от Районен съд – Габрово. След посочената дата щатната бройка за 
районен съдия е незаета до края на отчетния период. 

Всеки от работещите в Районен съд – Трявна магистрати разглежда 
граждански, наказателни и административни дела. 

Разпределението на всички видове дела се извършва чрез 
Централизираната система за случайно разпределение на делата. 

Постъпващите дела се разпределят съобразно приетите с решение на 
Общо събрание на съдиите от Районен съд – Габрово, Районен съд - Дряново и 
Районен съд – Трявна Вътрешни правила за случайно разпределение на делата 
и определяне натовареността на съдиите. Съобразно тях, на съдия Вяра 
Петракиева – председател, са определени 1 020 часа индивидуално годишно 
разполагаемо време, или 56 % натовареност, а на районния съдия – 1 520 часа 
индивидуално годишно разполагаемо време, или 88 % натовареност. В 
правилата са определени групите дела и режима на тяхното разпределение, 
както и са изчерпателно посочени случаите на изключения от принципа на 
случайното разпределение на делата, в т.ч. случаите на разпределение „по 
дежурство“, които са също детайлно очертани. 

Графикът на дежурството в работни дни до 05.04.2018 г. е определен по 
силата на заповед №140/23.12.2015 г. на административния ръководител – 
председател. Съобразно него за всеки от работните дни на седмицата е 
посочен дежурен съдия измежду работещите двама районни съдии. 

След освобождаването на районния съдия Мария Динева е издадена 
Заповед № 51/23.04.2018 г., с която дежурството на същата се заменя с 
„останали съдии“, съгласно Протокол от 29.03.2018 г. от Общо събрание на 
съдиите на Районен съд – Габрово, Районен съд – Дряново и Районен съд – 
Трявна. 

В Районен съд – Трявна ежемесечно се издават и заповеди за 
дежурството на съдии и съдебни служители през почивни и празнични дни, 
което важи за следващия календарен месец. 

През 2018 г. съдиите от Районен съд – Трявна са имали следната 
действителна натовареност:  
Брой дела 
за разгле- 
ждане 

Брой 
свършени 
дела 

Брой 
съдии по 
щат 

Брой съдии 
– заета 

численост 

Отработ
ени 

човеко 
месеци 

Действителна натовареност 
Към делата за 
разглежане 

Към 
свършените 

дела 
701 656 2 2 18 29,21 27,33 

 

При общо 701 броя граждански и наказателни дела за разглеждане през 
2018 г. средната натовареност по щат при горното разпределение е 29,21 дела 
на месец на съдия. Средната натовареност по щат спрямо общия брой от 662 
дела за разглеждане за 2017 година е 27,58 дела на месец на съдия. 

При свършените общо 656 броя граждански и наказателни дела средната 
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натовареност по щат е 27,33 броя дела на месец на съдия. Средната 
натовареност по щат спрямо общия брой от 631 свършени дела за 2017 г. е 
26,29 дела на месец на съдия. 

Като цяло, 2018 г. бележи увеличение в общия брой на постъпилите и 
разглеждани дела, спрямо предходните две, като увеличението е следствие 
повишаване в постъплението на гражданските дела през отчетната година.  

Резултати по съдии 
Вяра Петракиева – Административен ръководител – председател  
През 2018  г. съдия Вяра Петракиева е имала за разглеждане 361 броя 

граждански дела, като е свършила 327 броя дела, от които в тримесечния 
инструктивен срок – 316 броя, или 96,63 %. 

От обжалваните и върнати през отчетния период граждански дела 5 броя 
са потвърдени, 1 брой е отменено и 1 брой е изменено. 

През 2018 г. съдия Вяра Петракиева е разгледала 168 броя наказателни 
дела, като е свършила 157 броя дела, от които в тримесечния инструктивен 
срок – 150 броя, или 95,54 %. 

От обжалваните и върнати през отчетния период наказателни  дела 15 
броя са потвърдени, 1 брой е изменено и 4 броя са отменени. 

Съдия Мария Динева – районен съдия 
През 2018 г. съдия Мария Динева е разгледала 62 броя граждански дела, 

като е свършила 62 броя дела, от които в тримесечния инструктивен срок – 59 
броя, или 95,16 %. 

От обжалваните и върнати през отчетния период граждански дела 3 броя 
актове са потвърдени и 1 брой е изменен. 

През 2018 г. съдия Мария Динева е разгледала 27 броя наказателни дела, 
като е свършила 27 броя дела, от които в тримесечния инструктивен срок – 25 
броя, или 92,59 %. 

От обжалваните и върнати през отчетния период наказателни  дела 8 
броя са потвърдени, 7 броя са отменени и 0 броя са изменени.  

Съдия Боян Косев – районен съдия 
През 2018 г. съдия Боян Косев е разгледал 49 броя граждански дела, като 

е свършил 49 броя дела, от които в тримесечния инструктивен срок – 48 броя, 
или 97,96 %. 

От обжалваните през отчетния период граждански дела няма върнати 
такива. 

През 2018 г. съдия Боян Косев е разгледал 34 броя наказателни дела, от 
които постъпили са 34 броя, като е свършил 34 броя дела, от които в 
тримесечния инструктивен срок – 34 броя, или 100 %. 

От обжалваните през отчетния период наказателни дела няма върнати 
такива. 

При горните данни е видно, че през отчетната 2018 г. е запазено доброто 
ниво на качество при постановяване на съдебните актове в Районен съд - 
Трявна. От обжалваните и върнати общо 11 граждански дела, 1 съдебен акт е 
отменен, 2 броя са изменени, а останалите 8 са потвърдени. От обжалваните и 
върнати общо 36 броя наказателни дела, 23 броя са потвърдени, 11 броя са 
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отменени, 1 брой е изменено. Общо потвърдените съдебни актове са 31 броя, 
12 броя са отменените и 3 броя са изменените. 

За сравнение, от обжалваните и върнати през 2017 г. съдебни актове, 36 
броя са потвърдени, 6 броя са отменени и 2 броя са изменени. През 2016 г. от 
обжалваните и върнатити дела, 10 броя са потвърдени, 1 брой е отменен и е 
брой е бил изменен.   

Като краен резултат следва да се посочи, че съдиите от Районен съд – 
Трявна са разгледали общо 701 броя дела, по които са провели 798 съдебни 
заседания, решили са общо 656 броя дела, от които 632 броя или 96 % в 
тримесечния срок, като са се произнесли с акт по същество по делото по 557 
броя дела и са прекратили 99 броя дела. Останалите несвършени 45 броя дела 
са около 6 % от всички дела за разглеждане. 
 

ІV. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ 
 
Районен съд – Габрово 
Отчетната 2018 година е започнала с обичайния състав от държавни 

съдебни изпълнители в СИС при Районен съд - Габрово в лицето на 
Станимира Иванова и Ясен Чавдаров, който е назначен при условията на чл. 
68, ал. 1, т. 4 от КТ – до провеждане на конкурс, считано от 03.07.2014 година. 

През 2018 година Съдебно-изпълнителната служба при Районен съд - 
Габрово е работила по принудителното събиране на вземания на физически и 
юридически лица, както и по изпълнението на решенията, определенията и 
разпорежданията на съдилищата, постановленията на прокуратурата и други 
действия, определени със закон в правомощията на държавен съдебен 
изпълнител. 

През отчетния период за 2018 година в СИС при ГРС са постъпили 492 
броя молби за образуване на изпълнителни дела, или със 54 броя по-малко в 
сравнение с предходния отчетен период през 2017 година, когато са постъпили 
546 броя молби за образуване на изпълнителни дела. Подлежащата на 
събиране сума по новообразуваните изпълнителни дела възлиза на сумата от 
543 020 лева.  

През отчетния период на 2018 г. са приключили с постановление за 
прекратяване поради изплащане 326 броя изпълнителни дела. Прекратени по 
други причини са 299 изпълнителни дела и изпратени по подсъдност 32 броя 
или общо 657 броя прекратени дела. Прекратените дела през отчетния период 
са били със 73 броя повече в сравнение с периода 2017 година, които са били  
584 броя. Отчетен е стремеж към понижаване висящността на броя дела.  

Общо събраната сума по изпълнителните дела, прекратени с влязло в 
сила постановление за прекратяване на ДСИ, през отчетния период възлиза на 
409 652 лева, като през 2017 година тя е била в размер на 435 359 лева. В тази 
сума не е включена сумата по перемираните дела, и тези, изпратени по 
подсъдност на съответния надлежен съдебен изпълнител, която се явява в 
размер на 116 350 лева.  

Движението по изпълнителните дела е осъществявано съобразно 
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изпълнителните способи, предвидени 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 държавна такса, която 
съответства на постъпилата сума и на изрично предвиденото в т. 53, ал. 3 от 
Тарифа № 1 към ЗДТ.  

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 44 305 лева. 

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 на висящността на 
изпълнителните дела, по които няма движение или взискателят се е 
дезинтересирал от такова движение поради постигане на извънсъдебно 
споразумение или по причина, която го е мотивирала лично от въздържане на 
принудителни изпълнителни действия по образуваните изпълнителни дела. 

Висящността на изпълнителните дела в СИС при ГРС в началото на 
отчетния период за 2018 година е била 5 536 броя, а в края на отчетния период 
- 5 371 броя, т. е. налице е отчетено намаляване и приключване на повече на 
брой дела.  

През отчетния период на 2018 година висящите дела със социален 
характер, каквито са вземанията по присъдена издръжка, са 920 броя, а в края 
са останали несвършени дела 661 броя. Следва да се има предвид, че 
реализирането на вземането по този вид дела е дългосрочно. 

През отчетния период на 2018 година се е запазило събирането на 
публични задължения в полза на НАП от длъжници по изпълнителните дела, 
съобразно привилегирования характер на публичното вземане, установени по 
издадено въз основа на 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 основание 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 не е насрочвана публична 
продан на движими вещи и недвижими имоти. 

Срещу изпълнителни действия в СИС при ГРС са постъпили 4 броя 
жалби, от които две са уважени.  

Всяко предприето изпълнително действие на основание чл. 434 от ГПК е 
обективирано в съставен протокол. През отчетния период са били насрочени 
569 броя принудителни действия по опис, оценка, определяне на пазач и др., 
които действия, разпределени на броя съдебни изпълнители, се равняват на 
23,71 действия, т.е. на по-малко в сравнение с предходния период, когато са 
отчетени 25,92 принудителни изпълнителни действия месечно.  
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Въз основа на гореизложеното се обосновава извода, че през отчетния 
период Съдебно-изпълнителна служба при Районен съд - Габрово е работила в 
съответствие с изискванията, установени в законовите и подзаконовите 
нормативни актове и дадените задължителни указания на Окръжен съд -
Габрово. 

Във връзка със заповеди на административните ръководители - 
председатели на Районен съд - Габрово и на Окръжен съд - Габрово, издадени 
през 2016 г., на ДСИ при ГРС е възложено да събира присъдените суми по 
съдебни дела за държавни такси и суми, присъдени в полза на органите на 
съдебната власт. Въз основа на представените изпълнителни листи, издадени в 
полза на Районен съд - Габрово и Окръжен съд - Габрово, са образувани 344 
броя дела за сумата от 228 207 лева, от която са събрани 93 157 лева. 

 
Районен съд – Севлиево 
През отчетната 2018 г. в Районен съд – Севлиево са образувани 218 нови 

изпълнителни дела, от които: 
- 146 дела за вземания в полза на държавата, от които 140 съставляват 

публични държавни вземания и 6 – частни държавни вземания; 
- 43 дела за вземания в полза на юридически лица и търговци, от които 

12 в полза на банки, 1 в полза на търговец и 30 в полза на други ЮЛ;  
- 24 дела в полза на физически лица, от които 10 имат за предмет 

събиране на суми за издръжки, 1 за предаване на дете и 13 други частни 
вземания;  

- 5 дела за изпълнение на обезпечителни мерки. 
Съпоставката с предходните години сочи на увеличение в броя на 

новообразуваните изпълнителни дела – 218 през 2018 г., при 195 през 2017 г. и 
96 през 2016 г.  

Към 01.01.2018 г. висящи са 1 159 изпълнителни дела за вземания в 
размер на 12 644 129 лв. Заедно с новообразуваните през 2018 г. 218 
изпълнителни дела за вземания в размер на 535 704 лв., през отчетната година 
е имало за работа общо 1 377 дела за вземания в размер на 13 179 833 лв. От 
тях, свършени чрез реализиране на вземането са 90 изпълнителни дела, а 31 са 
перемирани и прекратени. Общо събраната сума по всички изпълнителни дела 
е в размер на 817 643 лв., при събрани 494 392 лв. през 2017 г. и 1 267 792 лв. 
през 2016 г. От общо дължимата сума отпадат и 297 382 лв. по перемираните и 
прекратени дела. Останалата несъбрана сума в края на 2018 г. е в размер на 
12 277 722 лв., която е с 366 407 лв. по-малко от формираната сума за 
събиране в началото на отчетния период.  

В края на периода висящи са 1 253 изпълнителни дела, при 1 159 в края 
на 2017 г. и 1 057 в края на 2016 г. Останалите за работа дела се разпределят, 
както следва: 276 броя за събиране на вземания в полза на държавата; 532 броя 
за вземания на търговци и други ЮЛ; 414 броя в полза на граждани; 2 броя за 
изпълнение на чуждестранни решения и 29 броя за изпълнение на 
обезпечителни мерки. В значителна част от случаите постъпват периодични 
плащания в резултат на наложени запори, но сумите са относително малки по 
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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. Най-често 
търговците имат вземания от други свои контрагенти и междувременно те 
самите са длъжници, което забавя събираемостта и увеличава задълженията. 

От насрочените 18 публични продажби, 3 са приключили с обявяване на 
купувач.   

Не е намалял броя 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 и 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 работодателят ги освобождава от работа.  

 
Районен съд – Дряново 
По щатно разписание през 2018 година в служба Държавно съдебно 

изпълнение при Дряновски районен съд е имало една щатна бройка за 
Държавен съдебен изпълнител. През цялата година на длъжността е работила 
ДСИ Надежда Кръстева.   

През 2018 година в съдебно изпълнителната служба при Районен съд - 
Дряново са образувани 68 броя нови изпълнителни дела. През годината са 
прекратени 77 изпълнителни дела, от които чрез реализиране на вземането - 
51, 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 - 26 броя, изпратени за доизпълнение на други съдебни райони - 3.  

Най-голям е делът на изпълнителни дела в полза на държавата - 41, 
юридически лица и търговци – 8. На следващо място са делата в полза на 
граждани, от които - 11 броя са вземания по облигационни отношения, за  
издръжки – 3.  

Към 31.12.2018 г. висящите изпълнителни дела са 359, през 2017 г. - 382,  
а през 2016 г. те са 432 броя.  

През отчетния период са събрани общо 39 130 лева, като  най-голям е 
делът на събраните суми в полза на търговци – 12 886 лева, за издръжка – 
8 799 лева, в полза на граждани – 7 647 лева и в полза на държавата – 7 613 
лева.  

Събраните държавни такси през 2018 г., съгласно Тарифата за 
държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК са в размер на  
4 679 лева. 

За сравнение с предходните  години събраните суми по видове са, както 
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следва:  
 
 В полза на ФЛ В полза на ЮЛ Общо 

2016 г. 24 739 лв 23 664 лв 48 403 лв 
2017 г. 14 761 лв 20 735 лв 35 496 лв 
2018 г. 16 446 лв 22 684 лв 39 130 лв 

 През годината са насрочени 136 бр. принудителни изпълнителни 
действия. Отложените са поради нередовно призоваване, поради неявяване на 
страните, пренасрочени по искане на страните или спрени на основание чл. 
454 от ГПК, липса на наддавачи или поради внасяне на суми от страна на 
длъжника. 

През 2018 г. Съдебно-изпълнителна служба е издала 2 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.  

Съдебно-изпълнителната служба разполага с необходимата материално-
техническа база за осъществяване на функциите си. Въведените програмни 
продукти водят до унифициране на документите по изпълнителните дела и 
подобряване на организацията на работа. 

През годината не е имало жалби против действия на съдебния 
изпълнител, което е отличен показател за законосъобразната дейност на 
държавното изпълнение при Районен съд - Дряново. 

 
Районен съд – Трявна 
В Районен съд – Трявна има една щатна бройка за държавен съдебен 

изпълнител. В службата работи единият от двамата съдебни деловодители на 
съда. 

Районен съд – Трявна не е регистриран по ДДС, поради което събраните 
по съдебното изпълнение държавни такси не се облагат с данък добавена 
стойност. 

Отчетната 2018 г. съдебно-изпълнителната служба при Районен съд – 
Трявна е започнала с 506 броя несвършени дела, като от тях: 48 броя дела в 
полза на Държавата; 131 броя дела в полза на юридически лица и търговци; 
319 броя дела в полза на граждани; 8 броя дела за изпълнение на 
обезпечителни мерки. 

Новообразуваните дела през 2018 г. са 70 броя, както следва: 27 броя 
дела в полза на Държавата; 25 броя дела в полза на юридически лица и 
търговци; 16 броя дела в полза на граждани; 2 броя дела за изпълнение на 
обезпечителни мерки. През отчетната година се констатира увеличение в 
постъплението на изпълнителни дела спрямо предходните две години, като 
през 2017 г. са образувани 59 нови дела, а през 2016 г. - 22 броя. 
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Всичко дела в съдебно-изпълнителната служба през 2018 г. са 576 броя  
/спрямо 570 броя дела – за 2017 г. и 535 броя дела – за 2016 г./.   

Прекратените изпълнителни дела за 2018 г. са 83 броя /спрямо 53 броя 
дела – за 2017 г. и 22 броя дела – през 2016 г./, от които: 28 броя дела – поради 
реализиране на вземането; 55 броя дела – по други причини. 

През 2018 г. на друг съдебен изпълнител са изпратени общо 8 броя 
изпълнителни дела /спрямо 11 броя дела – за 2017 г. и 2 броя дела – за 2016 г./. 

Останалите несвършени дела в края на отчетния период са 485 броя, 
като от тях: 55 броя дела в полза на Държавата; 125 броя дела в полза на 
юридически лица и търговци; 295 броя дела в полза на граждани; 10 броя дела 
за изпълнение на обезпечителни мерки. 

Дължимите суми по изпълнителни дела, образувани до началото на 
отчетния период са 2 725 470 лв., а по такива, образувани през отчетния 
период са 2 704 350 лв., или общо дължими са 5 429 820 лв. 

Събраните суми през отчетния период са 52 468 лв., което е в по-малко 
спрямо предходната 2017 г., когато събраните суми по изпълнителни дела са 
били 81 995 лв.       

Изготвените в съдебно-изпълнителната служба призовки и книжа са 
1033 на брой, като от тях 924 са били връчени. 

Срещу действията на държавния съдебен изпълнител през 2018 г. няма 
подавани жалби. 

 
V. СЪДИИ ПО ВПИСВАНИЯТА 
 
Районен съд – Габрово 
През отчетния период на 2018 година при Районен съд Габрово са 

работили двама съдии по вписванията: Кремена Косева – ръководител, и 
Наталия Христова. Това е и предвидения работен щат за съдии по вписванията 
при съда. Съдиите по вписванията разпореждат вписване за подлежащите на 
такова актове през целия работен ден след тяхното входиране в регистъра, 
воден от деловодството /регистратурата/ на Служба по вписванията – Имотен 
регистър Габрово, при Агенция по вписванията. Не е предвидена отделна 
програма по разпределение на постъпващите актове. Съдиите по вписванията 
при Районен съд – Габрово продължават да не разполагат с инсталиран 
програмен продукт “ИКАР”, използван от Агенцията по вписванията. Това 
води до практически затруднения при осъществяване на тяхната дейност, тъй 
като при извършване на справки е необходимо да посещават работните места 
на служителите на Агенцията по вписванията, без да имат право на достъп до 
техните компютри. Многократно при проверки от Инспектората към 
Министерство на правосъдието е констатирано наличие на затруднения при 
организацията на работата, създадени в резултат на съществуващото правно 
нормативно положение, при което служителите не се намират на пряко 
подчинение на съдия по вписванията. Липсва контрол по издаването на 
удостоверения за вещни тежести, входящата и изходящата поща, вкл. и при 
изпращането на администрирани от съдия по вписванията жалби по откази до 
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Окръжен съд. Остава нуждата от техническа обезпеченост, както и от 
обновяване и поддържка на материалната база. 

Натовареността на съдиите по вписванията е била средна, предвид тази 
за страната и общите показатели, които се явяват характерни за целия съдебен 
район. Няма регистрирани обжалвани откази на съдиите по вписванията и 
констатирани забавяния по разпореждания за издаване на удостоверения, 
справки и преписи. 

На 28.11.2018 година съдиите по вписванията при Pайонен съд - Габрово 
са приели архива на нотариус Светослав Василев с Рer. № 093 на НК на РБ, 
починал на 14.08.2018 година, който преди смъртта си е приел архива на друг 
негов колега – Георги Дочев, нотариус Рег. № 094, починал на 20.05.2016 
година. Архивът е бил преместен в сградата на Pайонен съд - Габрово на 
площад ”Възраждане” № 1, тъй като съгласно действащата нормативна уредба 
съдията по вписванията се явява част от структурата на районните съдилища. 
От 2008 година съдиите по вписванията при Районен съд - Габрово не работят 
в сградата на съда, а в сградата на местната Служба по вписвания, която се 
намира на улица ”Лазар Донков” № 5. Това създава обективни затруднения 
при изпълнението на нотариални действия, свързани със служебния архив на 
двамата нотариуси, тъй като предполага неколкократни предвижвания на 
съдиите по вписванията от работните им места до сградата на съда и обратно, 
които се налагат от естеството на тези действия и от необходимостта (при 
някои от тях) от допълнителното им отразяване в компютърно-
информационна система, с която работи АВ, намираща се под разпореждане 
на Министъра на правосъдието. С оглед на възникналите затруднения и 
напълно логичното очакване, че намиращите се в архива документи ще 
наложат и за в бъдеще извършване на действия с нотариален характер през 
един неопределен по продължителност период от време, са предприети опити 
за разрешаване на проблема. Чрез писмо изх. № РД-11-250/13.12.2018 г. 
административния ръководител на съда е отправил предложение до 
Министъра на правосъдието в случай, че счете същото за оправдано от аспект 
на неговата целесъобразност, да разпореди на съответната регионална 
структура към АВ да приеме служебния архив на починалите нотариуси в 
помещенията, които се заемат от местната Служба по вписванията на ул. 
„Лазар Донков” № 5 в град Габрово, било за постоянно или само временно, 
което ще доведе до отпадане на затрудненията, възникващи за съдиите по 
вписванията и всички останали лица от съществуващата към момента 
ситуация. До изготвянето на годишния отчетен доклад в съда не е получен 
отговор от страна на Министъра на правосъдието във връзка с направеното 
предложение. От министерството то е било препратено по компетентност до 
РД Велико Търново на Агенцията по вписванията, като от постъпилото в съда 
писмо изх. рег. № 1/02.01.2019 г. на регионалния директор на същата дирекция 
е видно, че той е изразил несъгласие с него, като се е позовал на: липсата на 
задължение, установено по закон за АВ да приеме архива и наличието на 
такова за институцията, чиито служители са извършили действията във връзка 
с това, т.е. за съда; липса на достатъчно място в службата за съхранение на 



 133

съдържащата се в архива документация, както и инцидентното използване на 
част от документите в този архив, нямащи нотариален характер (справка за 
пълномощни или регистрация на МПС), които не са включени в базата данни 
на АВ. 

Въпреки съществуващите затруднения, работата на двамата съдии по 
вписванията запази нормалния си ритъм и през 2018 година. Допълнителни 
проблеми от организационно естество, констатирани и през останалите 
предходни отчетни периоди, продължават да съществуват във връзка със 
запазилото се вече години наред статукво, в което съдиите по вписванията са 
на щат към Районен съд - Габрово, а служителите – към Агенция по 
вписванията. 

Дейността на съдиите по вписванията през отчетния период на 2018 
година се характеризира с различни извършени вписвания, които могат да се 
разделят по следните показатели: 
                                                         Видове 

Продажби 1 440 
Дарения 301 
Замени 17 
Наеми 30 
Аренди 33 
Законни ипотеки 70 
Договорни ипотеки 467 
Възбрани 234 
Искови молби 27 
Делби 47 
Обявени завещания 37 
КНА 171 
АДС 9 
АОС 110 
Ограничени вещни права 34 
Други актове 274 
Отбелязвания и 
заличавания 746 

Удостоверения 2 094 
Справки 408 
Преписи 1 470 
Откази 16 

 
Събрани суми от държавни такси 

ВИД ТАКСА БРОЙ ОБЩА СУМА 

Стойност на таксите, 
събрани от вписвания 3851 135 156,09 лева 

Приходи от удостоверения 2094 28 625 лева 
Приходи от издадени 

преписи 
1470 2466, 51 лева 

Приходи от устни справки 408 171,50 лева 
ОБЩО: 7818 166 419,10 лева 
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Районен съд – Севлиево 
Службата по вписванията не е част от структурата на Районен съд – 

Севлиево. Ръководството на съда няма отношение към пряката организация на 
работа на тази служба.  

Съгласно утвърдения щат в Районен съд – Севлиево има един съдия по 
вписванията.  При негово отсъствие основно се заметва от държавния съдебен 
изпълнител. Поради кадровите проблеми през 2018 г., многократно, 
включително за цели седмици, съдия Аврамова и съдия Христов са 
изпълнявали задълженията на съдия по вписванията.  

Справката за дейността на Съдията по вписванията през 2018 г. показва, 
че са извършени, както следва: 

1. Вписвания – общо 3 170 броя, от които: 
- Продажби – 1 167 броя; 
- Дарения – 255 броя; 
- Замени – 29 броя; 
- Наеми – 115 броя; 
- Аренди – 242 броя; 
- Законни ипотеки – 21 броя; 
- Договорни ипотеки – 169 броя; 
- Заличаване на ипотеки – 134 броя; 
- Възбрани за обезпечение на бъдещ иск – 9 броя; 
- Възбрани на ДСИ – 9 броя; 
- Възбрани на ЧСИ – 176 броя; 
- Възбрани от АДВ/публичен изпълнител – 16 броя; 
- Постановления на ДСИ – 2; 
- Постановления на ЧСИ – 32; 
- Постановления на АДВ/ публичен изпълнител – 2 броя; 
- Искови молби – 34 броя; 
- Делби – 25 броя; 
- Обявени завещания – 17 броя; 
- Откази от вещни права – 19 броя; 
- Констативни нотариални актове – 26 броя; 
- Влезли в сила решения на поземлени комисии – 59 броя; 
- Обстоятелствени проверки – 168 броя; 
- АДС – 8 брой; 
- АОС – 135 броя; 
- Апорт на недв.имот в ТД или кооперация – 1 брой; 
- Право на ползване – 1 брой; 
- Суперфиция – 11 броя; 
- Сервитут - 1 
- Други вписвания – 287 броя; 
2. Писмени справки/Удостоверения – 1 134 броя; 
3. Устни справки – 120 броя; 
4. Справки по молби на държавни органи – 149 броя; 
5. Преписи – 1 102 броя; 
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6. Отбелязвания – 512 броя; 
7. Заличавания – 276 броя. 
През 2017 г. са извършени общо 5084 вписвания, от които: Продажби – 

1150 броя; Дарения – 194 броя; Замени – 44 броя; Наеми – 102 броя; Аренди – 
335 броя; Законни ипотеки – 49 броя; Договорни ипотеки – 264 броя; 
Заличаване на ипотеки – 132 броя; Възбрани за обезпечение на бъдещ иск – 5 
броя; Възбрани на ДСИ – 18 броя; Възбрани на ЧСИ – 267 броя; Възбрани от 
АДВ/публичен изпълнител – 8 броя; Постановления на ДСИ – 1; 
Постановления на ЧСИ – 45; Постановления на АДВ/ публичен изпълнител – 3 
броя; Искови молби – 30 броя; Делби – 43 броя; Обявени завещания – 13 броя; 
Откази от вещни права – 22 броя; Констативни нотариални актове – 42 броя; 
Влезли в сила решения на поземлени комисии – 76 броя; Обстоятелствени 
проверки – 167 броя; АДС – 1 брой; АОС – 158 броя; Апорт на недв.имот в ТД 
или кооперация – 2 броя; Право на ползване – 11 броя; Суперфиция – 10 броя; 
Други вписвания – 1892 броя. През същия период са извършени и писмени 
справки/удостоверения – 1210 броя; Устни справки – 186 броя; Справки по 
молби на държавни органи – 179 броя; Преписи – 1243 броя; Отбелязвания – 
514 броя; Заличавания – 381 броя. 

През 2016 г. са извършени общо 5596 вписвания, от които: Продажби – 
1500 броя; Дарения – 204 броя; Замени – 37 броя; Наеми – 74 броя; Аренди – 
1512 броя; Законни ипотеки – 12 броя; Договорни ипотеки – 102 броя; 
Заличаване на ипотеки – 100 броя; Възбрани за обезпечение на бъдещ иск – 2 
броя; Възбрани на ДСИ – 19 броя; Възбрани на ЧСИ – 255 броя; Възбрани от 
АДВ/публичен изпълнител – 7 броя; Постановления на ДСИ – 2 броя; 
Постановления на ЧСИ – 29; Искови молби – 23 броя; Делби – 33 броя; 
Обявени завещания – 18 броя; Откази от вещни права – 8 броя; Констативни 
нотариални актове – 31 броя; Влезли в сила решения на поземлени комисии – 
62 броя; Обстоятелствени проверки – 187 броя; АДС – 3 броя; АОС – 241 броя; 
Договори за прехвърляне на предприятие – 1 брой; Право на ползване – 20 
броя; Суперфиция – 11 броя; Други вписвания – 1103 броя.  

През същия период са извършени и писмени справки/удостоверения – 
895 броя; устни справки – 232 броя; справки по молби на държавни органи – 
152 броя; преписи – 1325 броя; отбелязвания – 112 броя; заличавания – 221 
броя. 

 
Районен съд – Дряново 
Длъжността съдия по вписванията в Районен съд - Дряново се заема от 

Драгомир Ангелов, а служителят е назначен от Агенцията по вписванията. 
През 2018 г. броят на извършените вписвания на актове във Дряновския 

съдебен район е 796 бр., срещу 1 124 бр. за 2017 г. и 1 601 бр. за 2016 г. 
Изложеното сочи, че се намалява тенденцията за вписване на актове, като 
увеличения брой през 2016 г. в сравнение с 2018 г. и 2017 г. се държи най-вече 
на периодичното вписване на анекси към договори за аренда. Анализирайки 
видовете сделки, които подлежат на вписване, се установява, че през 2018 
година, както и през 2017 г. се е запазила тенденцията голям брой да бъдат 
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сделките, свързани с покупко-продажба на недвижими имоти, а именно 302 
бр., при 314 бр. за 2017 година и 322 бр. за 2016 година.  

Общият брой на направените справки и издадените удостоверения и 
преписи за 2018 г. е 1 397  бр.,  при 1 444 бр. за 2017 г. и 1 232 бр. за 2016 г.  

 
Представени в табличен вид данните за три години са както следва    

Година Справки Удостоверения Преписи Общо 
2016 527 215 490 1 232 
2017 501 361 582 1 444 
2018 558 353 486 1 397 

 През годината няма постановени откази за вписване на актове.  
Предвид изложените по-горе данни за поредна година следва да се даде 

положителна оценка за работата на съдията по вписванията при Районен съд 
гр. Дряново през 2018 година. 

 
Районен съд – Трявна 
За периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. съдията по вписванията при 

Районен съд – Трявна е разпоредил общо 899 вписвания, в това число са 
образувани 599 броя нотариални дела.  

През 2018 г. съдията по вписванията е направил 3 броя откази от 
вписване. За сравнение, през 2017 г. броят на отказите му е 3, а през 2016 г. са 
направени 2 броя откази от вписване. 

От постановените през изминалата година общо 3 броя откази от 
вписване нито един не е обжалван пред Окръжен съд – Габрово.  

Общият брой на регистрираните през изминалата година вписвания 
включва: 

продажби – 342 броя; 
дарения – 55 броя; 
замени – 11 брой; 
наеми – 29 броя; 
аренди – 3 броя; 
законни ипотеки – 7 броя; 
договорни ипотеки – 29 броя; 
заличаване на ипотеки – 28 броя; 
възбрани – 57 броя; 
искови молби – 10 броя; 
обявени завещания – 17 броя; 
откази от вещни права – 10 броя; 
делби – 16 броя; 
постановления /ДСИ, ЧСИ, АДВ/ – 9 броя; 
решения на ОСЗ – 7 броя; 
констативни нотариални актове – 49 броя; 
нотариални актове по обстоятелствена проверка – 46 броя; 
актове за държавна собственост – 0 броя; 
актове за общинска собственост – 45 броя; 
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договор за прехвърляне на търговско предприятие – 0 броя; 
суперфиция – 4 броя; 
сервитут – 4 броя; 
право на ползване – 2 броя; 
други актове – 119 броя. 
През 2018 г. са разпоредени общо 66 броя заличавания.  
През отчетната година съдията по вписванията при Районен съд - Трявна 

е разпоредил също издаването на 216 броя удостоверения, 64 броя устни 
справки, 199 броя справки по молба на държавен орган и 351 броя преписи от 
регистъра. Направени са 42 броя отбелязвания. 

Данните относно извършените вписвания от съдията по вписванията при 
Районен съд – Трявна сочат, че в сравнение с предходната година, през 
изминалата 2018 г. се е увеличил броя на вписаните сделки за покупко-
продажба, замени и наеми на недвижими имоти, както и законните ипотеки. 
Нарастване бележат също обявените завещания, делбите, констативните 
нотариални актови и нотариалните актове по обстоятелствена проверка. 

Обратно, намаляване през 2018 г. спрямо 2017 г. се констатира при 
вписванията на сделки за дарение, на договорни ипотеки, възбрани, решения 
на ОСЗ и другите актове. Много по-нисък е и броя на заличените ипотеки. 

И през изминалата година няма вписани актове за държавна собственост, 
а тези са общинска собственост са по-малко на брой спрямо предходната. 

Като цяло, през отчетната година се забелязва несъществено намаление 
в броя на извършените от съдията по вписванията при Районен съд – Трявна 
вписвания. 

До 15.08.2018 г. съдията по вписванията при Районен съд – Трявна е 
извършвал вписвания на сделки от двама нотариуси - нотариус с рег. № 619 на 
Нотариалната камара Стилиян Чернев и нотариус с рег. № 706 на 
Нотариалната камара Станислав Лукаев. След посочената дата нотариус с рег. 
№ 619 на Нотариалната камара Стилиян Чернев е преустановил дейност, а 
архивът му е приет от съдията по вписванията Боряна Казасова. След 
15.08.2018 г. са извършвани вписвания на сделки само на нотариус с рег. № 
706 на Нотариалната камара Станислав Лукаев. 
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VІ. СГРАДЕН ФОНД, ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ И 
ПРОБЛЕМИ 

 
Районен съд – Габрово 
Сградата, в която се помещава Районен съд - Габрово, се стопанисва от 

Окръжен съд - Габрово. 
Кабинетите на съдиите, на държавните съдебни изпълнители, както и по-

голямата част от съдебни канцеларии са оборудвани с подходящо 
обзавеждане. В края на 2018 година са извършени належащи ремонтни 
дейности в едно от помещенията на партерния етаж, тъй като възниква 
необходимост от неговото обособяване като кабинет за съхранение на общия 
архив на починалите нотариуси Георги Дочев и Светослав Василев, който до 
23.11.2018 година се е намирал в нотариалната им кантора на улица 
”Скобелевска” № 30 А в град Габрово. Състоянието на останалите помещения 
е задоволително, но при повечето е налице нужда от полагане на ламинат по 
подовете и пребоядисване. Подмяната на осветителните тела също е на дневен 
ред. Съществен проблем, който придобива все повече актуалност, е свързан с 
липсата на площ за обособяване на работни места. Държавните съдебни 
изпълнители са двама в работно помещение, реално предвидено за едно 
работно място. Няма свободно обособено помещение за провеждане на 
публични продажби. Не по-различно е положението и при съдебните 
секретари, които са по 4 човека в работни помещения, които нормално биха 
били подходящи за  не повече от двама. Единствено службите “Деловодство”, 
„Бюро Съдимост“ и „Архив“ са разположени в помещения, отговарящи на 
необходимата и достатъчна площ за комфортна работа и обслужване на 
граждани. 

Техническа обезпеченост 
През изминалата 2018 година Габровски районен съд не е отправял 

искане за отпускане на финансови средства към ВСС. Причината за това е 
продиктувана от доставената през месец декември 2017 година  компютърна и 
офис техника по обществена поръчка, проведена от ВСС за всички съдилища. 
С новите 27 броя компютърни конфигурации (компютър + монитор), и 2 броя 
документен скенер, в началото на отчетната 2018 година са подменени всички 
стари такива, намиращи се в експлоатация от 2007 година. На компютрите е 
инсталирана операционна система „Windows 7” – съвсем адекватна към 
днешните изисквания на приложния софтуер. Единствено трите лазерни 
принтера са оставени неизползвани поради неадекватните им параметри и 
немислимо скъпите консумативи за тях. Въпреки доставените нови 
компютърни конфигурации, на дневен ред и през следващата 2019 година ще 
продължи да стои въпроса с недостига на персонални и мрежови лазерни 
принтери, както и за персонални UPS-и. Наличните такива от 2008 г. отдавна 
са амортизирани и се ползват до окончателното им дефектиране, като на тяхно 
място трябва да се осигурят нови.  

При силно ограниченият бюджет и през 2018 година са закупувани 
основно консумативи (тонери, хартия) за копирните машини и принтерите. За 
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лазерните принтери и МФУ отдавна се купуват неоригинални тонери, като 
критерият е свързан с намирането им на по-ниска цена на почти същото 
качество. Все още стремежът е да се осигуряват оригинални консумативи 
(тонери и оптични барабанни модули) само за копирните машини. За поредна 
година се запазват високите нива на разход на консумативите, произтичащи от 
съответните норми в законодателните 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 година и впоследствие е разширявана при нужда. Всички нейни активни 
и пасивни компоненти работят и засега все още нямат нужда от подмяна.  

В края на 2018 година с налични средства са закупени два броя 16-
портови гигабитови суичове, които ще доведат до повишаване скоростта на 
трансфер на файлове поне между наличните сървъри и NAS устройство за 
архивиране. Самото NAS устройство (с два диска по 2TB в него) е закупено 
през ноември 2018 година на база на предписанията, дадени в т.77 на 
Протокол № 18 на Пленума на ВСС от 01.11.2018 година, с който се 
утвърждава План за надеждност и архивиране на информацията.  

 Компютърните програми, които се ползват в съда са:  
1. От 01.10.2015 година е внедрена в експлоатация нова „Система за 

случайно разпределение на съдебни дела“ (ССРД), разработена от Смарт 
Системс ЕООД, чрез която през цялата 2018 година продължава да се 
извършва разпределението на постъпващите дела на случаен принцип. 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, определен със заповед на 
административния ръководител на съда. Всеки един потребител се 
идентифицира с предварително дефинирана роля (администратор и/или 
разпределящ, съдия) и съобразно тази роля има достъп само до съответните 
групи дела, които също са предварително дефинирани според нуждите на 
всеки съд на основание заповед, издадена от председателя. 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 разпределение на дело, осъществено през системата, като заедно с 
информацията за разпределението се пази 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. данни.  От 01.04.2016 
г. функционалността на същата е разширена и е добавено ново поле „шифър 
на дело“, което се попълва задължително и чрез съответния шифър системата 
взаимодейства с новата „Система за изчисляване на натовареността на 
съдиите“, описана в т. 2. 

2. От 01.04.2016 г. е въведена в експолатация нова „Система за 
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изчисляване на натовареността на съдиите“ (СИНС), отново разработена от 
Смарт Системс ЕООД. Тази нова система е пряко свързана със Системата за 
случайно разпределение на делата, като връзката е еднопосочна – всички 
данни за разпределение на всяко едно дело в ССРД се прехвърлят автоматично 
тук. Достъп до тази система имат всички предварително дефинирани 
потребители (съдии, служители, администратори) в ССРД и не се изисква 
наличието на КЕП на всеки потребител, понеже данните вече веднъж са 
въведени с такъв в ЦССРД. Тук водещият параметър е „шифър“-а на всяко 
дело, защото на база на него се определя предварително зададен коефициент 
на натовареност за всяко едно дело на всеки съдия. Тези коефициенти на 
натовареност са дефинирани и описани подробно в „Правила за оценка на 
натовареността на съдиите”, приети от ВСС с решение по Протокол № 
62/16.12.2015 г.; изм. и доп. по Протокол № 15 от 24.03.2016 г.;  изм. и доп. с 
решение на СК на ВСС по Протокол № 23 от 08.11.2016 г.; изм. и доп. по 
Протокол № 29 от 20.12.2016 г., изм. по Протокол № 14 от 04.04.2017 г., изм. 
по Протокол № 37 от 26.09.2017 г. заедно с Методиката за тяхното прилагане. 
Впоследствие системата дава възможност по всяко дело да може (ако има 
основания за това) да се извършва корекция (намаляване/увеличаване) на този 
предварително определен коефициент. Това става с попълване на съответната 
бланка за корекция. В края на всеки отчетен период сумарната стойност от 
кофициентите на натоварване на всеки съдия се прилага към кадровото му 
досие, а таблица с натоварването на всички съдии в съда се прилага като 
неразделна част в годишния отчетен доклад. 

3. 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 2018 година. 

4. За нуждите на съдиите по вписванията не е подновен лиценза за 
правно-информационна система „Сиела 5” за 2018 г. поради очакваното 
„включване“ на техните работните места към вътрешната мрежа на АВ и 
предвиждането, че ще ползват техните лицензи за „Сиела“. Това е 
продиктувано от факта, че работното място на тези съдии е извън сградата на 
Районен съд и те се помещават в сградата на АВ в Габрово и няма физическа 
възможност те да са свързани и към локалната мрежа на съда. 

5. “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 2018 г. традиционно на два пъти е 
обновена базата данни ЕСГРАОН и версията на системата и са добавени нови 
функционални възможности. Има и сключен договор с консорциум „Лирекс-
Индекс България” за следгаранционната й поддръжка.   

6. От 01.09.2016 г. е изградена и въведена в експлоатация „Система от 
информационни монитори“ пред всяка съдебна зала. На тях се визуализира 
списък на делата за деня в съответната зала, като този списък е динамичен и 
може да се проследи кое дело се разглежда в момента. Системата е базирана 
на малък сървър, 4 компютъра с монитори (по един пред всяка зала) и 
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съответния софтуер с потребителски интерфейс. Списъците с насрочените за 
деня дела се извличат автоматично от базата данни на деловодната система, 
оторизираните потребители просто  „активират“ тези списъци и те се 
визуализират на мониторите. Тъй като информационната система има връзка в 
реално време с деловодната с-ма САС, в сайта на съда (www.court-gbr.com), в 
секцията „Справки по дела“ – „График на заседанията“ има линкове до 
съдържанието, показващо се в момента на всеки монитор пред съответната 
съдебна зала. Това е още едно улеснение за гражданите и участниците в 
съдебния процес и поредната малка стъпка по пътя към изграждането на т.нар. 
електронно правосъдие.  

7. Съдебна автоматизирана система (САС) – разработена от 
“Информационно обслужване” АД – Варна. Закупена през ноември 2008 
година, в реална употреба е от януари 2009 г. В течение на деветгодишното й 
използване, се наблюдават пропуски и недостатъци в нейната функционалност 
и най-вече 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 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. 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 относно справките и регистрите, генерирани и поддържани от 
системата за съдебно деловодство САС. По този начин деловодната система 
става по-лесна и интуитивна за ползване. През 2018 година успешно са 
приложени текущи регулярни обновявания на системата. И тази година може 
да се отбележи факта, че вече може да се дадат 100 % гаранция за точността на 
статистическите отчети за ВСС на база таблиците с данни генерирани 
директно от САС. Затова и за 2018 г. данните за статистиката генерирани от 
САС, традиционно са сравнени с данните от книгите и регистрите, които се 
водят в деловодството на съда на хартиен носител. След анализ за 
достоверност тази година са приети данните, генерирани от САС и са вписани 
в статистическите отчети за дейността на съда за 2019 година.  

8. В края на отчетната 2017 година новият състав на ВСС даде пореден 
„старт“ на стопирания от лятото на 2017 г. проект „Създаване на модел за 
оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и 
разработване на Единна информационна система на съдилищата”, финансиран 
по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 
BG05SFOP001-3.001-0001-C01 от 26.08.2016 година, процедура 
BG05SFOP001-3.001, по Приоритетна ос № 3 „Прозрачна и ефективна съдебна 
система“, Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 (ОПДУ), 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”. На 
16.01.2018 година на територията на Апелативен съд - Велико Търново е 
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проведена спешна среща на системните администратори на всички съдилища в 
Апелативния район - Велико Търново. На тази среща са обсъдени почти 
всички точки от заданието, отнасящо се до единната информационна система 
и е съставено и одобрено едно общо становище, подписано от присъстващите 
на обсъждането. Това обобщено становище е изпратено на вниманието на 
работната група във ВСС, участваща в реализацията на този проект. 
Надеждите са свързани с това забележките и препоръките в становището да се 
вземат под внимание. През 2018 година е подновявана (и спирана по 
обективни причини) на два пъти (на 02.02.2018 г. и 27.08.2018 г.) 
обществената поръчка за тази система, което поставя въпроса дали последната 
може да бъде реализирана и внедрена в сроковете, заложени по цитирания 
проект. На 03.12.2018 г. е проведен избор на изпълнител във връзка с нейното 
изготвяне. 

 
Районен съд – Севлиево  
Сградата на Съдебната палата в гр. Севлиево е масивна, триетажна, със 

сутерен. Проектирана е през 80-те години на изминалия век. Въведена е в 
експлоатация през 1996 г. В нея се помещават Районен съд – Севлиево, 
Районна прокуратура – Севлиево и офис на Агенцията по вписванията.  

Съдебните зали и службите на съда са разположени на трите етажа на 
сградата. Районна прокуратура заема част от първи етаж. Службата по 
вписванията ползва едно помещение на първия етаж.  

Охраната на съдебната палата се осъществява от служители на Областно 
звено „Охрана” - Габрово към ГД „Охрана“ при МП. Охраната със сигнално-
охранителна техника се поддържа от частна фирма.  

Откакто функционира, сградата не е обновявана и архитектурната среда 
около и вътре в нея не е пригодена за достъп на хора с увреждания и не 
отговаря на 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.  

За изпълнение изискванията на нормативните актове 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 два броя платформи – външна, за да се осигури достъп до 
първия етаж на сградата, и вътрешна, която да позволява придвижване от 
първия до втория етаж, където са разположени две съдебни зали и повече от 
службите на съда. В съдебната палата липсва и санитарен възел, който да е 
пригоден за ползване от хора с увреждания.   

През м. май 2018 г. е отправено предложение до КУС към Пленума на 
ВСС и Комисия „Бюджет и финанси“ да бъдат предвидени средства за 
изготвяне на технически проект за преустройство на санитарен възел и 
изграждане на два броя стълбищни платформи за хора в неравностойно 
положение, както и да се финансира изпълнението на проектите, по който 
начин съдебната палата да бъде приведена във вид, отговарящ на действащите 
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изисквания за достъпност на хора с увреждания. С решение на Пленума на 
ВСС от 21.06.2018 г. са отпуснати средства и е изготвен технически проект. В 
момента тече процедура по разглеждане и одобряване на проекта. 

През отчетната година са отпуснати финансови средства и реализирана 
подмяна на съществуващото в съдебната палата луминесцентно осветление с 
енергийно-ефективно диодно LED-осветление.  

Отопляването на сградата се извършва от парна инсталация, работеща на 
природен газ.  

 
Техническа обезпеченост 
За управление на работния поток документи се използва програмата 

„САС – съдебно деловодство”. Електронните регистри са съобразени с 
изискванията на ПАС. Деловодната система постепенно 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 и исковите молби по гражданските дела, 
прикачат се протоколите от съдебни заседания и съдебните актове по всички 
видове дела. Във връзка с тенденцията всички документи по делата, които не 
са генерирани от САС, а са внесени като начални или съпровождащи, е 
необходимо осигуряването на допълнителен брой високоскоростни 
документни скренери, както и дисков масив за съхранение на данните. 
Продължава използването на интегрирания модул към САС, подаващ 
информация към ядрото на Единната информационна система за 
противодействие на престъпността. 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. През м. ноември 2018 
г. е внедрен комуникационен модул към САС от „Информационно 
обслужване“ АД в изпълнение на обществена поръчка с предмет 
„Централизиране на информацията от Системата за управление на съдебните 
дела в Единния портал за елктронно правосъдие“.  

Във връзка с експлоатацията на Централизираната система за случайно 
разпределение на делата (ЦССРД), на всички съдии от Районен съд – Севлиево 
са осигурени електронни подписи. 

На съдебни деловодители са осигурени електронни подписи, 
посредством които се осъществява достъп до Регистъра на населението – 
Национална база данни „Население”, както и до НАП – справки за трудови 
договори на лицата във връзка с изпълнение на разпоредбите на чл. 47, ал. 3 от 
ГПК, с което се спестява както време и разходи за кореспонденция, така и 
материален ресурс. 

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 
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на електронни запори. Тъй като банките не са предоставили достъп чрез 
специализиран софтуер, все още не са извършвани запори по електронен път. 

Ефективно се използва модула към в автоматизираната система за 
регистриране и управление на изпълнителни дела - „Джес”, осигуряващ 
достъп до информацията в Регистъра на банковите сметки и сейфове. 
Електронният обмен, осъществяван с този модул осигурява бързина, спестява 
такси и пощенски разходи. 

През отчетната година са отпуснати финансови средства за 
модернизиране на звукозаписните сиситеми с включен повикващ модул в 
трите съдебни зали.  

В деловодството на съда 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.   

Районен съд - Севлиево има действаща интернет страница: 
http://sevlievo.court-bg.org/.  

Изпълнени са изискванията на чл. 64 от Закона за съдебната власт за 
публикуване на съдебните актове на Интернет страницата на съда.  

Публикуването на интернет страницата на Районен съд – Севлиево и в 
ЦУБИПСА на присъдите, с които е наложено наказание „лишаване от 
свобода“, изпълнението на което не е отложено по реда на чл. 66, ал. 1 от НК, 
се извършва незабавно след получаване на уведомление от прокурора, че са 
предприети действия по привеждането им в изпълнение. Всички останали 
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.  

В стартовата страница на съда, на видно и достъпно място са 
публикувани Указания за потребителите 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 осъществява от служител на  Областно звено “Охрана” – 
гр. Габрово. А през нощта, в почивните и празнични дни - от сигнално – 
охранителна техника.  От 2016 година за охрана на Районен съд гр. Дряново с 
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електронни системи за сигурност и мобилни патрули има сключен договор с 
ГД „Охрана“ - София. 

За поредна година следва да се отбележи, че Съдебната палата в гр. 
Дряново е въведена в експлоатация преди 76 години, поради което не е 
пригодена за достъп на хора с физически увреждания. От 2017 г. със 
закупуването на стълбищен робот се улесни достъпът на гражданите до 
съдебните услуги, предоставяни от Районен съд - Дряново. 

През 2018 година в изпълнение на решение на Пленума на ВСС по 
протокол № 27/01.11.2018 г. са закупени 2 броя външни преносими твърди 
дискове, необходими за осигуряване на надежност и архивиране на 
информацията от използваната в Районен съд – Дряново информационна 
система – АИС „Бюро съдимост“ 

През 2013 г. е издаден сертификат от Държавната комисия по 
сигурността на информацията – гр. София, с който на изградената 
Регистратура за класифицирана информация е даден уникален 
идентификационен номер. 

Техническа обезпеченост 
Състоянието на наличната техника в Районен съд - Дряново е много 

добро.  
Районен съд - Дряново разполага със сървър с достатъчно дисково 

пространство обезпечаващ работоспособността и надежността на системата 
през следващите години. 

През 2008 година Районен съд - 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. От началото на 2014 г. ежедневно се 
създава и пълна електронна папка на всяко дело. 

Значително се улеснява работата на държавния съдебен изпълнител, 
относно извършване на справки за наличието на банкови сметки и сейфове на 
длъжници по изпълнителните дела, с използването на модула „Регистър на 
банковите сметки и сейфове на БНБ“ към програмен продукт JES. 

Районен съд - Дряново разполага със собствена интернет-страница, на 
която се публикуват своевременно съдебните актове съобразно изискванията 
на чл. 64 от ЗСВ. Във връзка с измененията на чл. 64 от ЗСВ и чл. 416 от НПК 
и в изпълнение на Решение на комисия „Професионална квалификация и 
информационни технологии“ към Пленума на ВСС по т. 1 от Протокол № 
28/01.05.2017 г., със заповед на Председателя на съда, считано от 05.11.2017 г. 
на интернет-страницата на Районен съд – Дряново съдебните актове по 
наказателни дела, с които е наложено ефективно наказание „лишаване от 
свобода“ се  публикуват в сайта на съда и в ЦУБИПСА след получаване на 
писмено уведомление от Прокуратурата на Република България, че са 
предприети действия по привеждането в изпълнение на наложеното наказание. 
На видно място са публикувани актуализираните вътрешни правила за работа 
на съда. Системният администратор публикува график на съдебните 



 146 

заседания. През следващата година следва да продължат усилията за 
поддържане и актуализиране на наличната на страницата информация. 

 
Районен съд – Трявна  
Районен съд – Трявна функционира в масивна двуетажна сграда със 

сутерен, разположена на застроена площ от 454,67 кв.м., на ул. “Бачо Киро” № 
1.  

Стрителството на сградата е започнато през 1932 г. върху празно дворно 
място, подарено от Тревненската градска община на Фонда за построяване на 
съдебни сгради в Царство България, създаден при Министерството на 
правосъдието. Първият етаж е построен през 1933 г. Вторият етаж е изграден 
през 1960 г., а въведен в експлоатация през 1964 г. 

Сградата е актувана като публична държавна собственост с акт № 
2066/31.10.2012 г. на Областен управител на Област Габрово. В нея се 
помещават и Районна прокуратура – Трявна, Служба по вписванията и 
Областно звено „Охрана“ гр. Габрово.   

Въз основа на решение по протокол № 6 от заседание на Пленума на 
Висшия съдебен съвет, проведено на 16.02.2017 г., стопанисването на сградата 
на Съдебната палата е предоставено на административния ръководител – 
председател на Районен съд – Трявна. 

Наличните в сградата помещения, в които е разположен Районен съд – 
Трявна, съответстват на щатната численост на съда.  

Материалната база, с която съдът разполага е много добра, което е 
резултат от редовната й текуща поддръжка, както и извършваните периодични 
ремонти, чрез предоставяните от страна на Висшия съдебен съвет средства. 

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. 

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 Областно звено „Охрана“ гр. Габрово.  

За осъществяване на правораздавателната си дейност Районен съд – 
Трявна ползва 2 броя съдебни зали. Всяка от тях е оборудвана с персонален 
компютър и лазерен принтер към него, монитор за съдията, звукозаписна 
техника и техника за озвучаване. 

През изминалата година не са извършвани ремонтни дейности по 
сградата на Съдебната палата. 

Техническа обезпеченост 
През 2018 г. в Районен съд – Трявна са използвани следните софтуерни 

продукти: 
Правно – информационна система “АПИС 7” със следните продукти: 

„Апис - право”, „Апис – процедури“, „Апис – финанси“, „Апис - време”, 
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“Апис – практика”, “Евро – право”; 
САС “Съдебно деловодство”, с включен модул „Съдебен призовкар“ 
“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, с включен модул „Електронни справки към регистъра 
на банковите сметки и сейфове“. 

В Районен съд – Трявна са въведени в експлоатация и функционират 
също Система за случайно разпределение на делата (ССРД) и Система за 
изчисляване натовареността на съдиите (СИНС). Чрез първата от тях се 
извършва разпределение на случаен принцип на всички постъпващи в съда 
граждански, наказателни и административни дела, а чрез втората се отчита 
реалната натовареност на магистратите.  

В Районен съд – Трявна съществува локална мрежа, като всички съдебни 
служители, без техническия персонал, са оборудвани с компютърно 
устройство и принтер, а няколко от тях и със скенер. Всички компютри са 
включени в локалната компютърна мрежа. 

За нуждите на работата в Районен съд - Трявна са налични и се 
използват: 14 броя компютри, 14 броя монитори и 13 броя принтери, както и 4 
броя сканиращи устройства. 

Използвани са също два сървъра – сървър Dell Power Edge SC 1420 SCSI, 
с прикачен към него UPS MGE PULSARM 3000, както и сървър HP ML 10 G9, 
с прикачен към него UPS EATON 5P 850i.  

През изминалата година техническото оборудване на Районен съд – 
Трявна не е обновявано.  

Административният ръководител-председател смята, че за нуждите на 
Районен съд – Трявна са нужни повече сканиращи устройства, тъй като броят 
на съдиите и съдебните служители на ръководна длъжност и от 
специализираната администрация в Районен съд – Трявна е 10, а броят на 
наличните скенери е 4, поради което и с оглед осигуряване на възможност 
всеки от тях да ползва в ежедневната си работа такова устройство, е 
необходимо предоставянето на още 6 скенера. 

 
VІІ. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ 

НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ 
 
От докладите на районните съдилища в съдебния окръг  е видно, че 

същите са осъществявали дейности в изпълнение на Комуникационната 
стратегия на съдебната власт, съобразно наличните си материални и човешки 
ресурси и приетия от всеки орган Комуникационен план за 2018 година. 

Най-масова реализация през отчетния период е намерила инициативата 
„Ден на отворените врати”, която е осъществена във всички районни 
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съдилища, като в Районен съд – Севлиево е проведена на две дати. Основните 
посетители са били ученици от местни учебни заведения, които са провели 
срещи със съдии, запознали са се с работата на отделните служби и със статута 
на магистратите.  

През отчетния период всички районни съдилища отчитат и участие в 
националната програма „Детско полицейско управление“, като партньори на 
местните районни управления. В рамките на Програмата са осъществени 
посещения в съдебните палати на ученици от начална училищна степен, пред 
които на достъпен език са представени основните функции на органите на 
съдебната власт и по-специално - на съдилищата. 

Районен съд – Севлиево и Районен съд – Трявна (в раздел „Взети мерки 
за подобряване на работата“) отчитат участие в Образователната програма 
„Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени 
съдилища и прокуратури”. В рамките на Програмата съдии са провели лекции 
в две учебни заведения в Севлиево и едно училище в Трявна. Осъществени са 
посещения на учениците в съдебните палати, като в Севлиево младежите са 
реализирали и два симулирани процеса. 

Районните съдилища са изпълнили почти изцяло заложените в 
съответните комуникационни планове за 2018 година дейности, като 
неизпълнение се отчита по някои пунктове, свързани с активност от страна на 
външните общности (като липса на желаещи граждани да участват в 
приемните дни на председателите на районните съдилища в Дряново и Трявна 
или посочената от Районен съд – Габрово липса на заявления за получаване на 
призовки и съобщения по електронен път). 

Всички районни съдилища посочват, че поддържат на интернет 
страниците си актуална информация от различен характер, което позволява на 
обществеността своевременно да се информира за работата им и съдейства за 
подобряване правната култура на гражданите.  

Изпълнение на Комуникационната стратегия по индикатори 
Данните от докладите на районните съдилища и приложенията към тях 

показват изпълнение по следните индикатори, заложени в Механизма за 
мониторинг и оценка на Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014 
– 2020 г.: 

„Обслужени запитвания по Закона за достъп до обществена 
информация“ - районните съдилища в Севлиево, Трявна и Дряново отчитат 
постъпили по четири заявления, а Районен съд – Габрово – три заявления. 
Само в два от случаите на заявителите не е предоставен достъп до исканите 
данни.  

„Брой медийни изяви“ – изпълнение по този индикатор отчита само 
Районен съд – Севлиево, като са посочени две съобщения за осъществените 
дейности по Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор 
и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” и по програмата 
„Детско полицейско управление“.  

„Съвместно координирани между органите на съдебната власт медийни 
изяви и други инициативи, насочени към широката общественост“ - районните 
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съдилища в Севлиево, Дряново и Трявна не отчитат дейности по този 
индикатор, а Районен съд – Габрово отчита проведен „Ден на отворените 
врати“; 

„Вътрешни информационни бюлетини, разпространени към 
изпълнителната и законодателната власт и в рамките на съдебната власт“ - 
районните съдилища отчитат множество изпратени до Висш съдебен съвет, 
Инспекторат към ВСС, Апелативен съд – Велико Търново, Окръжен съд - 
Габрово, Министерство на правосъдието и други органи на съдебната и 
изпълнителна власт статистически и др. справки, както и публикуване на 
интернет страниците на съдилищата на актуална информация за насрочените 
дела, годишни доклади и обяви; 

„Честота на обновяване на информацията на уебсайтовете на органите 
на съдебната власт“ – районните съдилища в Габрово и Дряново посочват 
ежедневно обновяване на информацията в секциите за публикуване на 
постановените съдебни актове и периодично обновяване в останалите секции 
на интернет страниците, с оглед установени в съдилищата практики и при 
възникнала необходимост; 

„Събития и инициативи, насочени към гражданите“ – всички районни 
съдилища отчитат провеждането на „Ден на отворени врати“. Районните 
съдилища в Габрово и Дряново, отчитат участието в програмата „Детско 
полицейско управление“, а Районен съд – Трявна – в Образователната 
програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. 
Отворени съдилища и прокуратури“. Районните съдилища в Дряново и Трявна 
отбелязват и провеждането на приемен ден на Председателя; 

„Информационни кампании, насочени към повишаване на 
осведомеността и правната култура“ – съдилищата в Севлиево и Трявна 
отчитат участие в Образователната програма „Съдебната власт – информиран 
избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”, а Районен 
съд - Габрово отбелязва наличието на секция в сайта си, чието съдържание 
допринася за повишаване правната култура на гражданите (същата дейност 
отчита и Районен съд – Дряново, но по предходния индикатор); 

Районните съдилища от съдебния окръг не отчитат изпълнение през 
2018 година по индикаторите: „Информационни системи, осигуряващи онлайн 
достъп до информация за граждани и фирми“, „Координационни срещи на 
представители „връзки с обществеността“ на органите на съдебната власт“, 
„Проведени обучения за повишаване на квалификацията свързана с 
комуникацията с вътрешни и външни публики“, „Нови/обновени уебсайтове 
на органи на съдебната власт“, „Взаимодействие между органите на съдебната 
власт и организациите от неправителствения сектор“ (с изключение на 
Районен съд – Трявна, който отчита в този индикатор участието в програмата 
„Детско полицейско управление“) и „Време за реакция при 
комуникационни/медийни кризи“ (поради липсата на кризисни ситуации през 
годината).  

 
 



 150 

VІІІ. ВЗЕТИ МЕРКИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИТЕ 
РЪКОВОДИТЕЛИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РАБОТАТА В ОКРЪЖНИЯ 
И РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА 

 
Окръжен съд - Габрово 
През 2018 година са изпълнявани всички задължения, произтичащи от 

чл. 86, ал. 1 от ЗСВ, както и задълженията, произтичащи от други законови и 
подзаконови нормативни актове, свързани с административната дейност. 
Председателят на съда е изготвил годишен доклад за дейността на окръжния 
съд и на районните съдилища в съдебния му район за 2017 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, на Инспектората към 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 2017 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 
публикуването на годишния доклад за дейността на съдилищата от съдебния 
окръг през 2017 година, издавал е и други заповеди за подобряване 
организацията на работа в съда. Организирал е работата с оглед незаетия и 
съкратен през годината щат на съдебните служители, чрез преразпределение 
на задълженията. 

През отчетната година са свикани от председателя и са проведени общи 
събрания: съвместно със съдебните служители – взето решение за даване 
съгласие за създаване на централизиран фонд СБКО – за подпомагане на 
магистрати и съдебни служители и Правилата за формиране и използване на 
средствата по централизирания фонд СБКО; за изразяване на становище по: 
проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт и 
предложенията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на 
ВСС; по отношение на ефикасността на СИНС с отбелязване на съществуващи 
проблеми във функционирането й, съответно предложения за решаването им; 
за изразяване на становище относно предложения за изменения в ГПК и др. 
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нормативни актове, целящи рационализиране и бързина на съдебните 
процедури, обсъждане и приемане на Правила за организацията дейността на 
Общото събрание на съдиите; определяне съставите на отделенията и тяхната 
специализация по материя; обсъждане и приемане на Вътрешни правила за 
случайно разпределение на делата и определяне натовареността на съдиите; 
обсъждане щатното разписание на администрацията; 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 - 1.09.2018 г. 

Контролът върху правораздавателната дейност е осъществяван 
ежемесечно, като въз основа на издадена от председателя заповед е 
извършвана проверка на въведените данни в деловодната програма на съда, 
съпоставени с вписванията в срочните книги, както и изготвяне на справка за 
забавени от съдиите съдебни актове. Запазена е 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 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 отчетната година са актуализирани, със заповед на председателя, 
правила и процедури, свързани с управлението на човешките ресурси и 
изпълнението на основните и спомагателни дейности, както следва: 
Правилник за вътрешния трудов ред, Номенклатура на делата със срокове за 
тяхното съхранение, образувани от дейността на съда, Органиграма и 
Структура на администрацията в съда, Вътрешни правила за управление на 
човешките ресурси, Инструкция за безопасна работа с компютър, Вътрешни 
правила  за използване на компютърното оборудване, интернет и електронната 
поща, Наръчник за журналисти,  Процедури относно реда за заявяване, 
регистриране и унищожаване на печатите, Вътрешни правила за 
документиране, архивиране и съхраняване на документацията, Вътрешни 
правила за дейността на Служба „Архив”, Система за управление и контрол на 
антикорупционни процедури, Вътрешни правила за приемане и отчитане на 
сигнали за корупция и жалби на граждани и юридически лица и за защита на 
лицата, подали сигнали за корупция, Вътрешни правила за защита на личните 
данни, Вътрешни правила за случайното разпределение на делата и 
определяне натовареността на съдиите, Планове и инструкции за пожарната 
безопасност.  
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През 2018 година са изготвени и утвърдени, със заповед на 
председателя, нови планове и вътрешни правила: Вътрешни правила за 
организацията на работа, правото на достъп, реда за запознаване с делата и 
издаването на преписи и копия от приложените към делата книжа, Оперативен 
годишен план, Обучителен годишен план, Комуникационен план, Методики за 
оценяване на кандидати за заемане на длъжности в администрацията в съда. 

Наред с това са издавани и заповеди за: инвентаризацията на делата в 
деловодството и в „Регистратура за класифицирана информация” (РКИ), за 
проверка на веществените доказателства в деловодството и ВДС в РКИ, 
унищожаване на документи от масово-типов характер и др. 

Управленските решения при планирането, с цел  утвърждаването и 
корекциите на бюджетната сметка на Окръжен съд - Габрово са вземани в 
съответствие с разпоредбите на Закона за държавния бюджет, разработените 
от МФ бюджетни процедури и указанията на ВСС, като са създадени 
предпоставки за добро финансово управление на предоставените бюджетни 
средства. В тази връзка през отчетната година са изготвени нови и 
актуализирани: Риск-регистър, Вътрешни правила за управление на цикъла на 
обществените поръчки,  Процедури за контрол на процесите на събиране на 
дължимите държавни такси и присъдени публични държавни вземания в съда, 
Вътрешни правила за командироване в страната на съдии и съдебни 
служители, Вътрешни правила за осъществяване на предварителен финансов 
контрол и попълване на контролен лист за извършване на предварителен 
контрол от финансов контрольор, Вътрешни правила за изграждане и 
функциониране на системата за финансово управление и контрол, Правила за 
изплащане възнаграждения и командировъчни на вещи лица, преводачи, 
съдебни заседатели и свидетели и др., Правила за реда и начина на доставяне и 
изразходване на горива и смазочни материали в Окръжен съд – Габрово. 

Със заповеди на председателя са назначени комисии: за ежемесечна 
проверка на касовата наличност; за ликвидиране на бракуваните активи; за 
проверка правилното движение и наличност на финансови средства; за 
инвентаризация на ДМА; за инвентаризация на материалните запаси; за избор 
на доставчик на фиксирани и мобилни телекомуникационни услуги и пр. 
Издавани са заповеди и за определяне на лимити за разход на гориво за 
служебния автомобил, телефонни услуги, ползването на копирни устройства и 
за отоплението на съдебната сграда, като по този начин е упражняван текущ 
контрол за спазване на утвърдените параметри по бюджетната сметка и са 
взети мерки за намаляване разходите за текущата издръжка и тяхното 
оптимизиране с оглед рестриктивния бюджет на съдебната власт. 

През 2018 г. са постъпили приходи от такси, глоби, разноски, лихви и 
конфискувани средства с 18 % по-малко в сравнение с постъпилите приходи 
през 2017 година.     

През 2018 г. са реализирани разходи общо в размер 1 580 305,35 лв., при 
1 366 730,52 лв. за 2017 г., или с 16 % повече през 2018 г. спрямо 2017 г. 

Разходите за възнаграждения по трудови правоотношения, с 
прилежащите им социални и здравни осигуровки са в пропорционална връзка 
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с утвърдения щат на Окръжен съд – Габрово.  
Много голямо увеличение в размер на 48% бележат разходите за 

извънтрудови правоотношения – вещи лица и съдебни заседатели, през 2018 г. 
спрямо 2017 г.    

През 2018 г. за издръжка са изразходени 131 879,10 лв., при 95 950,74 лв. 
през 2017 г., или с 38 % повече. Увеличението се дължи на изразходените 
63 409,36 лева за ремонт на фасада на съдебната палата – машинно 
почистване, боядисване и силиконизиране. За коректност на анализа, при 
елиминиране на разходите за текущи ремонти през 2017 и 2018 година, 
разходите за издръжка през 2018 г. са с 26% по – малко от същите през 2017 г. 

В изпълнение на задълженията по осигуряване на здравословни и 
безопасни условия на труд, по 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, през 
годината са извършени профилактични медицински прегледи на съдиите и 
съдебните служители. На основание чл. 18, във връзка с чл. 16, ал. 1, т. 8 от 
Закона за здравословни и безопасни условия на труд, е подписано и 
Споразумение за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, 
между работодателите в съдебната палата. 

В Акта за резултатите от извършената от Инспектората към Висшия 
съдебен съвет комплексна планова проверка, по показател "административно 
ръководство и организация на дейността", се констатира, че в съда е създадена 
много добра организация на административната дейност, в резултат на което 
не са отправени забележки и препоръки. 

В доклада от извършената в края на отчетната година проверка от 
Апелативен съд – Велико Търново е отправена препоръка относно Регистъра 
на съдебните решения по чл. 235, ал. 5 от ГПК, която е изпълнена. 

 
Районен съд - Габрово  
В Районен съд - Габрово е налице създадена организация на работа, 

която е утвърдена през годините и дава ефективни резултати. Във връзка с нея 
са установени добри практики, доказани във времето.  

През 2018 година председателят на съда е извършвал ежемесечни 
проверки във връзка с организацията на дейността на съдиите, отнасяща се до 
образуването, движението и приключването на разглежданите от тях дела. 
Актуални проблеми в работата са били обсъждани на свикваните формални и 
неформални срещи на съдиите.  

През 2018 година продължава процедурата по унищожаване на дела с 
изтекъл срок, съобразно предвиденото в чл.62 от ПАС. Процедурата изисква 
всяко едно от делата да бъде основно прегледано и отбелязано, което 
„поглъща” голям ресурс не само от време, но и от кадри, които извършват 
свързаните с това дейности. Тъй като съдебните служители са ангажирани с 
други текущи задачи, обработката на делата за унищожаване се явява един 
дълъг и трудоемък процес. Унищожени са наказателни дела от периода 2001 – 
2012 г., възлизащи на общо 3676 броя. Особена активност и инициативност 



 154 

при провеждането на тази процедура проявява съдебният архивар Анелия 
Кисьова. 

Плащанията през година чрез различни видове карти показват, че 
същите са изключително удобни за гражданите и представляват голяма стъпка 
в посока подобряване на тяхното обслужване. Не се потвърждават някои 
предварителни опасения, че работата с терминалните устройства ще доведе до 
по-голяма ангажираност на съдебните служители, предвид цялостната им 
натовареност.  

Основният приоритет в административната работа на съда и през 2018 
година отново е свързан със създаване на такава организация, която да 
позволява гъвкавост и адекватна реакция при възникнали проблемни ситуации 
от различен характер, както и превантивна дейност, насочена към 
предотвратяването на такива. За целта съдебният администратор продължава 
да провежда обсъждания с отделните служби в съда с оглед спецификата на 
работата им, като в тези обсъждания се включват административния 
ръководител или неговия заместник. Обсъждат се както текущи задачи, 
свързани с разпределението на работата между отделните служители в съда, 
моментното натоварване на всеки от тях, нуждата от оказване на помощ за 
конкретна задача, така и някои промени, наложени от ПАС или Вътрешните 
правила в съда. Това дава положителни резултати с оглед на възникналите 
затруднения, и допринася за подобряване на микроклимата в отделните 
колективи. 

 
Районен съд – Севлиево 
През 2018 г. в Районен съд – Севлиево продължава 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; създаване 
на равни възможности за професионална изява и развитие на работещите в 
съда: Оперативен план за 2018 г.; Обучителен план за 2018 г.; Вътрешни 
правила за документооборота на счетоводните документи при отчитане 
средствата по набирателната сметка; Правила за определяне и изплащане 
възнаграждения и командировъчни на вещи лица, съдебни заседатели, 
свидетели, съдебни преводачи и тълковници; Стратегия за управление на 
риска; Риск – регистър за 2018 г.; Вътрешни правила за картови плащания чрез 
ПОС-терминални устройства; Вътрешни правила за действия и комуникация в 
кризисни ситуации. Стратегическият план за периода 2017 г. – 2021 г. е 
продължение на стратегическия план на съда в периода 2011 г. – 2016 г. и цели 
утвърждаване и надграждане върху постигнатото до този момент. Разработен е 
в съответствие с принципите за прозрачност, предвидимост и отчетност в 
дейността на съда. 

Приоритетите на Районен съд - Севлиево са свързани с прилагането на 
системи за управление и контрол, включващи политики и процедури, 
въведени от ръководството на съда, за да се осигури разумна увереност, че 
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целите на съда се постигат чрез: съответствие със законодателството, 
вътрешните актове и договорите; надеждност и всеобхватност на финансовата 
и оперативна информация; икономичност, ефективност и ефикасност на 
дейностите; опазване на активите и информацията. 

Редовно е изготвян график за дежурства на съдиите по материя – 
гражданско и наказателно правораздаване, както и график за дежурства на 
съдебните служители през почивните и празнични дни. 

Във връзка с оптимизиране на бюджетните разходи и спазване на 
финансовата дисциплина през 2018 г. е издадена заповед № РД-13-25 от 30 
януари 2018 г. за определяне на лимити за разходите за телфонни услуги и 
контрол на разходите за енергия и горива от гледна точка на тяхната 
икономичност, както и за прецизиране на разходите за канцеларски материали 
и консумативи за ползваните устройства. 

Периодично са провеждани събрания на съдиите и всички служители от 
съда. Поставяни са на обсъждане конкретни проблеми, обръщано е внимание 
на служителите при допуснати пропуски и слабости в работата. За да се 
обезпечи организацията и контрола при подготовката и изготвянето на 
статистическите отчети за работата на съда през годината са определяни 
служители, които да извършват постоянен контрол на деловодните книги и да 
изготвят статистическите отчети през годината. 

С оглед създаване на необходимата организация за разглеждане на 
делата по време на съдебната ваканция със заповед № РД-13-226 от 18.07.2018 
г. на председателя са утвърдени видовете дела, попадащи в предметния обхват 
на нормата на чл. 329, ал. 3 от ЗСВ, които се разглеждат през съдебната 
ваканция, както и гражданските дела, по които сроковете за страните не 
спират да текат по реда на чл. 61, ал. 2 от ГПК (отм.). 

Финансова опезпеченост 
Управленските решения при планирането, утвърждаването и корекциите 

на бюджетната сметка на РС – Севлиево се вземат в съответствие с 
разпоредбите на Закона за държавния бюджет, Закона 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. 

Разходваните средства през 2018 г. са общо в размер на 1 157 038 лв. 
Към 31.12.2018 г. усвоената сума за издръжка на съда е в размер на 

71 847 лв., в това число: 5 867 лв. за изплащане на предявено вземане за 
присъдено обезщетение по изпълнителни листи № 35 и № 36, двата от 
25.04.2018 г., издадени от Административен съд – Габрово; 2 814 лв. за 
доставка и монтаж на 3 броя звукозаписни системи за трите съдебни зали на 
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съда; 5 128 лв. за подмяна на луминесцентното осветление в съдебната палата 
с диодно LED-осветление. 

За периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. са постъпили приходи общо 
в размер на 239 734 лв., както следва:  

- по § 24-08 „Приходи от лихви“                   1 613лв. 
- по § 26-00 „Съдебни такси“                         158 977лв. 
- по § 28-01 „Конфискувани средства“          37 176лв. 
- по § 28-02 „Глоби“                                        41 968лв. 
При съобразяване Споразумението за сътрудничество за принудително 

събиране вземанията на органите на съдебната власт, сключено между ВСС и 
Камарата на частните съдебни изпълнители, през 2015 г. и 2016 г. Районен съд 
- Севлиево е възложил за събиране от ЧСИ вземания в размер на 8 553,20 лв. 
Събраните и преведени по сметка на съда вземания за периода 2016-2018 г. са 
в размер на 2 305,91 лв. Остават за събиране вземания за държавни такси и 
глоби в размер на 6 247,29 лв.  

На основание т. 7.14. „Разчети по публични вземания” от счетоводната 
политика на ВСС са начислени предоставените за принудително събиране 
публични вземания пред публичен изпълнител от НАП, установени с влязли в 
сила съдебни актове през 2016 г. и 2017 г. в размер на 18 889,45 лв. Събраните 
вземания от НАП към 31.12.2018 г. са в размер на 1191,52 лв. Остават за 
събиране такси, глоби и разноски в размер на 17 697,93 лв. 

На основание чл. 264, ал. 2 от ЗСВ през периода 2016-2018 г. са 
възложени за събиране от ДСИ вземания в размер на 120 233,50 лв. До края на 
2018 г. събраните вземания от ДСИ са в размер на 26 080,09 лв. Остават за 
събиране такси, глоби и съдебни разноски в размер на 94 153,41 лв. 

 
Районен съд - Дряново 
Разпределението на делата и през 2018 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 и определяне натовареността на съдиите 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 бяха своевременно актуализирани. 

Със заповед председателят на съда ежемесечно е определял 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 са издавани заповеди с цел отстраняване на 
констатирани нередности. 

С оглед подобряване на работата и контрол по образуването, 
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разглеждането и решаването на делата, съдебните деловодители ежемесечно 
до 5-то число на месеца изготвят писмени справки, в които отразяват 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 предоставят 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 
съдия-докладчици. 

В началото на 2019 година се извършва инвентаризация на наличността 
на делата в съдебното деловодство съгласно чл. 93, ал. 1 от ПАС.  

В края на 2018 година се извършва инвентаризация на активите и 
пасивите на съда. 

През 2017 г. постоянно действаща експертна комисия, назначена със 
заповед на Председателя на съда, извършва подбор на материалите по архивни 
граждански и наказателни дела от 2003 г. до 2005 г. вкл., по описа на Районен 
съд – Дряново, както и изпълнителни дела от 2010 г. до 2011 г. включително,  
Въз основа на подбора в края на годината е изготвен Опис на делата за 
временно запазване от справочен характер, който остава на съхранение в съда 
и Акт за унищожаване на неценни документи с изтекъл срок на съхранение, 
които са изпратени на Държавен архив – Габрово. След одобряване от органа 
на местното архивно управление в началото на 2018 г. архивните материали са 
унищожени при спазване на реда, сроковете и изискванията, предвидени в 
ЗЗКИ. 

През 2018 г. са постъпили 4 (четири) заявления, съответно от  Доротея 
Николова - журналист от вестник „Сега“, Калоян Станев – Национална мрежа 
за децата, Рая Цветкова – фондация „Право и интернет“, Веселин Панчугов – 
сдружение „Добродетелна дружина“  на основание чл. 24 ал. 1 от ЗДОИ. 

Поисканата информация касае дейността на Районен съд - Дряново и по 
своя характер е „служебна информация“, няма заявления, касаещи 
информация от типа „служебна тайна“ и „държавна тайна“, според Закона за 
защита на класифицираната информация. 

Исканите данни представляват официална обществена информация по 
смисъла на чл. 10 от ЗДОИ, като достъпът до нея е свободен и се осъществява 
по реда на чл. 12, ал. 3 от същия закон. 

Решенията по подадените заявления, с които е разрешен достъпа до 
исканата обществена информация,  са издадени в законоустановения срок от 
14 дни и са предоставени във формата, поискана от заявителите. 

През 2018 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 са Вътрешни правила за реда и начина за предоставяне на 
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достъп до електронните услуги на НАП, във връзка с изпълнение на 
разпоредбата на чл. 47, ал. 3 от ГПК; Актуализирани са Вътрешни правила за 
случайно разпределение на делата и определяне натовареността на съдиите и 
др. 

През месец декември 2018 година по Заповед  на  и.ф. 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. Установено е, че 
организацията на работа в съда е на много добро ниво. Съдиите проявяват 
отговорност и стремеж към усъвършенстване и подобряване качеството на 
работата им. Единствено е направена препоръка председателят да вземе 
съответните мерки за своевременно изготвяне на съдебните актове по 
граждански и административни дела в законовите срокове, тъй като пропускът 
е наблюдаван и отразен в доклада от предишната проверка.  

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.  

Във връзка с реализирането на национална програма „Детско 
полицейско управление“ на 15.03.2018 г. Районения съд в Дряново посреща 
деца, участници в програмата. Председателят на съда съдия Мариета Спасова 
запознава подрастващите с основните функции на органите на съдебната 
власт. Поставен е акцент върху дейността на съдилищата и различните видове 
дела, разглеждани в тях. На достъпен за децата език са представени 
процесуалните правила, по които се провеждат съдебните процеси, както и 
правата и задълженията на участниците в тях. С близки до децата житейски 
ситуации са обяснени примерни казуси, които се решават в съдебните спорове. 
Какво работи съдията и защо законите трябва да се спазват? Какви са 
наказанията за малолетни и непълнолетни? Възможно ли е, ако нарушим 
закона докато сме малки, това събитие да повлияе на нашето бъдеще? Какво е 
участието на прокурорите и адвокатите в един съдебен процес? Наказва ли 
законът лъжата, особено ако е изречена в съдебна зала? Това са част от 
въпросите дискутирани с участниците в програмата „Детско полицейско 
управление“.  

Целта на инициативата „Детско полицейско управление” (ДПУ) е 
децата-доброволци да получат знания и опит, които да споделят със своите 
връстници. 

На 16 април 2018 г. по повод 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. Гости на съда са ученици от IX, X 
и XI клас на Професионална гимназия по икономика „Рачо Стоянов“ – 
Дряново с преподавател по право Виолета Белчева. Те са разгледали съдебната 
палата, посетили са съдебната зала, където се срещат и с районните съдии. 
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Гимназистите са запознати от съдия Емилия Дишева с процедурите за 
провеждане на граждански и наказателни дела, както и с ролята на съдията, 
съдебния секретар и прокурора при тяхното осъществяване. Множество 
въпроси провокира и темата за правата на непълнолетните и особеностите на 
производствата с тяхно участие. На всички участници са раздадени издания на 
„Конституция на Репулика България“, както и Удостоверения за участие в 
Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и 
гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури.“ 

Дните на отворени врати в съдебната система са част от годишната 
програма на комисия „Публична комуникация и протокол” към ВСС и се 
провеждат във всички органи на съдебната власт, като целят повишаване на 
познаването на функциите и ролите в отделните органи и повишаване на 
общественото доверие към съдебната власт. 

 
Районен съд – Трявна 
Административната дейност на Районен съд – Трявна е основана на 

спазване на изискванията на закона, както и на издаваните от 
административния ръководител на съда заповеди. В хода на нейното 
осъществяване основни цели са постигане на ефективно и качествено 
правораздаване, коректно и бързо обслужване на гражданите, както и добро 
взаимодействие между институциите. 

И през 2018 г., също както и предходните години, административно-
организационната дейност на Районен съд – Трявна е съобразена с 
изискванията на Закона за съдебната власт и Правилника за администрацията 
на съдилищата, доказателство за което са констатациите в доклада от 
ежегодната проверка на горестоящия Окръжен съд – Габрово. 

През отчетната година ежемесечно са издавани заповеди за 
утвърждаване на график за дежурството на съдии и съдебни служители, 
касаещи следващия календарен месец. 

И през 2018 г. в Районен съд – Трявна са извършвани служебни справки 
за съдимост на съдебните заседатели, в съответствие с изискванията на чл. 70 
ал. 2 от Закона за съдебната власт. 

В края на 2018 г. е извършена ежегодната проверка на веществените 
доказателства, съгласно чл. 131 от Правилника за администрацията в 
съдилищата. При нея е установено, че: всички веществени доказателства са 
налице; съхраняват се правилно в помещение, определено за целта; съставени 
са протоколи за подлежащите на унищожаване и същите са унищожени, за 
което е направено съответното отбелязване в книгата за веществени 
доказателства; за подлежащите на връщане са изпратени необходимите писма, 
връчени срещу подпис или с обратна разписка; за върнатите веществени 
доказателства са направени необходимите отбелязвания в книгата за 
веществени доказателства и са съставени протоколи; за отнетите в полза на 
държавата веществени доказателства са изпратени писма до НАП. 

На 15.01.2018 г. е извършена инвентаризация на делата за 2017 г. от 
специално назначена комисия, включваща трима съдебни служители. 
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Съгласно съставения протокол, не са констатирани липсващи дела, с 
изключение на обжалваните, протестираните и изпратените за послужване 
пред друг съд, за което е посочено, че са направени съответните отбелязвания 
в описните книги.  

През 2018 г. квалифицирани електронни подписи са получили двамата 
съдебни деловодители при Районен съд – Трявна, с цел извършване на справки 
в Национална – база данни „Население“, както и в Националната агенция по 
приходите. С квалифициран електронен подпис, освен съдиите в Районен съд 
– Трявна, разполага и държавния съдебен изпълнител при Районен съд – 
Трявна.  

Със заповед № 175/28.12.2018 г. на административния ръководител е 
разпоредено бракуване и ликвидация на негодни материални активи, описани 
в предложение за бракуване и ликвидация на материални активи от нарочно 
назначена комисия за извършване на инвентаризация. 

През отчетната година е въведено воденето на следните регистри: 
„Регистър на исканията за справки в НАП“, които се извършват през портала 
на НАП, чрез „Услуги с контролиран достъп“; „ Регистър за справки в НБД 
„Население“; „ Регистър на исканията за справки в НБД „Население“ от 
държавен съдебен изпълнител при Районен съд - Трявна. И в трите регистъра е 
разпоредено да се вписват: основание за извършване на справката; име, 
презиме, фамилия и ЕГН на лицето за справка; дата и час на извършената 
справка; имена на служителя, извършил справката. Проверката на регистъра е 
възложена да се извършва ежемесечно от административния секретар на съда. 

В съответствие със законовите изисквания са създадени и Регистър на 
декларациите за несъвместимост по чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ,  Регистър на 
декларациите за несъвместимост по чл.35 ал.1 т.3 от ЗПКОНПИ, Регистър на 
декларациите за имущество и интереси по чл.35 ал.1 т.2 ЗПКОНПИ. Назначена 
е и комисия, която да извършва приемането на декларациите по чл.35 ал.1 
ЗПКОНПИ, проверката, съхранението им и производство по установяване на 
конфликт на интереси на служителите в Районен съд – Трявна. 

Утвърдени са вътрешни правила за „Изплащане възнаграждения на 
вещите лица, съдебните заседатели, свидетели, съдебни преводачи в Районен 
съд – Трявна“. 

И през изминалата година Районен съд – Трявна, съвместно с Районна 
прокуратура – Трявна и СУ „П.Р. Славейков“, се включва в образователна 
програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. 
Отворени съдилища и прокуратури“. В рамките на нея са осъществени срещи с 
ученици от различни класове на СУ „П.Р. Славейков“ и изнесени лекции на 
теми: „Час за правна култура“, „Как може да защитим правата си чрез 
съдебните институции. Видове съдебни услуги. Достъп до правосъдие. Как да 
се предпазим да не станем жертва на престъпления? Детско правосие. 
Непълнолетните лица и правосъдието – жертви и извършители на 
престъпление“, „Децата и компютърните/кибер престъпления“, „Представяне 
на професиите съдия, прокурор, следовател и запознаване със статута на 
магистратите“, „Трафик на хора“, „Домашното насилие над малолетни и 
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непълнолетни и мерките за защита на правата на жертвите“. В края на 
последната лекция всеки ученик получава от административните 
ръководители на Районен съд – Трявна и Районна прокуратура – Трявна книга 
с Конституцията на Република България и удостоверение за участие в 
образователната програма. 

През изминалата 2018 г. на съдии и съдебни служители не са налагани 
наказания. 

През 2018 г. чрез Районен съд – Трявна е събрана сума в размер на  
55 700 лева по бюджета на съдебната власт. 

 
 
ІХ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Постигнатите много добри резултати през отчетната 2018 година се 

дължат, както на добрата организация в съда и на създадената работна 
атмосфера, така и на желанието на съдии и съдебни служители за ефективна, 
качествена и срочна работа. Принос за тези успехи има целият екип на 
Окръжен съд - Габрово и районните съдилища. Всички съдии и съдебни 
служители заслужават признание за свършената работа, за усърдието, с което 
работят в условията на все по-трудно постижимо обществено признание. 

Основна цел на Окръжен съд - Габрово и на съдилищата от съдебния 
район през следващия отчетен период ще бъде запазване на постигнатите 
добри резултати по отношение на срочност и качество, доразвиване на 
установените добри практики, с оглед утвърждаване върховенството на закона 
и повишаване на общественото доверие. 

 
 
 
 
 
 

ВЕСЕЛИНА ТОПАЛОВА 
И.ф. Административен 
ръководител - председател 
на Окръжен съд – Габрово 
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