
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 2019 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 г.), като следва структурата по 

приложение № 1 към писмо № 279 от 29.01.2016 г., както и указанията под № 

452 от 11.02.2019 г., 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 01.01.2019 година Окръжен съд – Габрово е с утвърден щат от  

административен ръководител - председател, един заместник на 

административния ръководител – заместник-председател, девет съдии и един 

младши съдия.  

След проведен конкурс съдия Веселина Цонева Топалова е назначена на 

длъжността “административен ръководител – председател” на Окръжен съд – 

Габрово с решение по протокол № 12 от заседание на Съдийската колегия на 

Висшия съдебен съвет, проведено на 02.04.2019 г. На тази длъжност встъпва 

на 11.04.2019 г. 

С решение по протокол № 21 от заседание на Съдийската колегия на 

Висшия съдебен съвет, проведено на 02.07.2019 г., съдия Павел Ванев 

Неделчев е назначен за заместник на административния ръководител – 

заместник-председател на Окръжен съд – Габрово и встъпва в длъжност на 

22.07.2019  г. 

През 2019 година са командировани следните съдии от Окръжен съд – 

Габрово в Апелативен съд - Велико Търново: 

1. Съдия Диана Иванова Василева е командирована: 

- със заповед № 468/12.10.2018 г. на административния ръководител-

председател на ВТАС за периода от 15.10.2018 г. до 15.04.2019 г.; 

 - със заповед № 171/09.04.2019 г. на административния ръководител-

председател на ВТАС за периода от 16.04.2019 г. до 12.07.2019 г.; 

 - със заповед № 328/12.07.2019 г. на административния ръководител-
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председател на ВТАС за периода от 15.07.2019 г. до 15.01.2020 г. 

2. Съдия Галина Косева Косева е командирована със заповед № 

80/12.02.2019 г. на административния ръководител-председател на ВТАС за 

периода от 18.02.2019 г. до приключване на конкурса за повишаване и 

встъпване в длъжност на спечелилия кандидат. Със Заповед № 450 от 

22.10.2019 г. на председателя на Апелативен съд - Велико Търново е 

прекратено командироването на съдия Косева, считано от 01.12.2019 г., 

поради оттегляне на съгласието. 

3. Съдия Пламен Николаев Попов е командирован със заповед № 

496/18.11.2019 г. на административния ръководител-председател на ВТАС за 

периода от 02.12.2019 г. до 01.09.2020 г. 

Окръжният съд е приключил отчетната 2019 година в състав: съдия 

Веселина Топалова, административен ръководител – председател, съдия Павел 

Неделчев, заместник на административния ръководител – заместник-

председател и девет съдии, разпределени, както следва:  

Наказателно отделение - съдиите: Павел Неделчев, Диана Василева, 

командирована във ВТАС, Благовеста Костова, Пламен Попов, командирован 

във ВТАС и младши съдия Мария Дългичева. 

Гражданско отделение, ръководено от административния ръководител-

председател Веселина Топалова и съдиите Валентина Генжова, Полина 

Пенкова, Галина Косева, Кремена Големанова, Ива Димова, Симона Миланези 

и младши съдия Мария Дългичева.  

Със заповед № 7 от 4.01.2019 г. на административния ръководител-

председател младшият съдия Мария Милкова Дългичева е изключена от 

системата за случайно разпределение на всички видове дела, считано от 

4.01.2019 г., поради ползване на платен годишен отпуск, непосредствено след 

който и отпуск по майчинство (поради бременност и раждане). 

С изключение на съдиите Ива Димова и Симона Миланези, които са с 

ранг ”съдия в АС”, всички останали девет съдии са с продължителен съдийски 

стаж и са с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.  

При това кадрово състояние и отработени 103 човекомесеци, 

действителната натовареност на съда по отношение на делата за 

разглеждане през 2019 година е била 10,31, при 7,29 за 2018 година и 7,06 за 

2017 година. По отношение на свършените дела през отчетния период 

действителната натовареност е била 8,63, при 6,31 за 2018 година и 6,32 за 

2017 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 2019 година, е била 22 – съдебен 
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администратор, главен счетоводител, завеждащ служба „Деловодство”, връзки 

с обществеността, счетоводител и касиер, системен администратор, управител 

сгради и домакин, пет 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 (1,83). 

Със Заповед № 217 от 20.05.2019 г. е прекратен трудовия договор с Юлия 

Минчева Маркова, съдебен деловодител, 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 23.05.2019 г. Във връзка с предложение на Комисия 

"Съдебна администрация" към Съдийската колегия на ВСС за оптимизиране 

на щатната численост на съдебните служители, е указано на 

административния ръководител-председател на Окръжен съд - Габрово да не 

предприема действия за назначаване на съдебен служител на тази длъжност. 

Считано от 01.08.2019 г. незаетата длъжност за съдебен деловодител е 

съкратена с решение по протокол № 24 от заседание на Съдийската колегия на 

ВСС, проведено на 23.07.2019 г. 

През 2019 година не са провеждани конкурси и назначавани съдебни 

служители. 

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. 

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 
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През 2019 година съдии са участвали в следните семинари, обучителни 

програми, конференции и работни срещи: "Обучение за административни 

ръководители", работна среща по Дейност 2 на проект „Качествено 

професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието”, 

Договор № BG05SFOP001-3.002-0001-C01/11.11.2016 г., ОПДУ; среща – 

дискусия с председателите на окръжните и апелативни съдилища в България 

относно уеднаквяване на практиката по издаване на изпълнителен лист въз 

основа на решение на Арбитражния съд при БТПП, публична дискусия на 

тема „Методология за анализ на факторите, водещи до зависимост на 

съдебната власт”, конференция на тема „За ефективността на правосъдието", 

Обучителен семинар за членовете на Общинските съвети по наркотични 

вещества към общините гр. Габрово и гр. Велико Търново. 

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 2019 година. 

През отчетния период са проведени 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 – Ловеч, Апелативен съд – Велико Търново, по 

следните теми: "Особените залози и други търговски обезпечения - 

учредяване, вписване, пристъпване към изпълнение. Изпълнение по реда на 

ЗОЗ и ГПК. Особен залог върху търговско предприятие и други съвкупности. 

Проблеми. Практика", "Практически аспекти на гражданския процес", "Цесия, 

новация и делегация – актуални въпроси", "Процесуални нарушения в 

наказателния процес". 

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 

2019 година е било осигурено участието им в следните обучения: 

- „Система за финансово управление и контрол и бюджетно 

счетоводство”, „Етично поведение на съдебния служител", "Новите моменти в 

социалното осигуряване и трудовите отношения през 2019 г. Нови стандарти в 

защитата на личните данни", „Създаване на Единен регистър на вещите лица,  

"Съдебно сътрудничество по граждански дела", "Съдебно сътрудничество по 

наказателни дела", „Работа с текстове съгласно актуалните граматически 

правила", „Начално обучение на съдебни служители; 

- Обучение на потребители за реализирания унифициран шаблон за 

съдържанието на интернет страниците на съдилищата, във връзка с изпълнение 

на договор между "Информационно обслужване" АД и Висшия съдебен съвет 

по проект с предмет "Надграждане на Единния портал за електронно 

правосъдие и внедряване на електронна услуга за подаване на заявление за 

издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 410 от ГПК"; 
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- дистанционни обучения без присъствена среща по следните теми: 

"Умения за публично говорене" и "Вербална/невербална комуникация"; 

- 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; 

Един съдебен служител участва в обучение в чужбина на тема 

„Процедури по европейско сътрудничество по граждански дела – правен 

английски език за съдебни служители”, което е проведено в гр. Вилнюс, 

Литва, с организатор Академията по европейско право (ERA). Обучението е в 

рамките на партньорско споразумение на проект „По-добро изпълнение на 

европейските трансгранични процедури: правни и езикови аспекти в 

обучението на съдебните служители в Европа”, изпълняван от Академията по 

европейско право (ERA) съвместно с Европейската мрежа за съдебно 

обучение, с партньорството на Националния институт на правосъдието. 

Необходимостта от повишаване на квалификацията и практическите 

умения на съдиите и съдебните служители е приоритет в организационната и 

ръководна дейност на съда, като целта е поетапно и по възможност всички 

съдии, служители с ръководни функции и служители от специализираната 

администрация да преминат през обучителни програми за утвърждаване на 

постигнатото и усвояване на нови знания. 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 6 становища, от които са 

приети, изготвени  и изпратени на ВКС общо 4 становища от Окръжен съд – 

Габрово по искания във връзка с постановяване на тълкувателни решения или 

тълкувателни постановления. Към съдиите от наказателно отделение през 2019 

година не са постъпвали такива искания от ВКС. 

 

4. Предложения за промени в щата 
 

Няма 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 2018 и 2017 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. 
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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. Допълнително 

затруднение в работата на съдиите от наказателното и гражданското отделение 

възникна и след командироване на двама съдии, разглеждащи наказателни 

дела, предвид кадровия дефицит в Апелативен съд - В.Търново. Това наложи 

цялостна промяна в организацията на работа при формиране на съдебните 

състави, разглеждащи наказателни дела, в които бяха включени съдии от 

гражданското отделение до изтичане срока, за който са командировани 

двамата съдии от състава на Окръжен съд - Габрово.    
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II. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА В ОКРЪЖНИЯ СЪД 

 

Брой дела за разглеждане към 01.01.2019 година 
 

В началото на отчетния период са останали висящи общо 123 дела, от 

които 104 граждански и 19 наказателни дела, при общо 102 дела към 

01.01.2018 година и 122 дела към 01.01.2017 година.  

 

1. Брой на постъпилите дела. Брой дела за разглеждане 
 

През отчетната 2019 година в Окръжен съд – Габрово са постъпили 

общо 939 дела, от които 652 граждански и 287 наказателни дела. В 

сравнение с предходната 2018 година има значително увеличение на 

постъпленията – общо със 123 дела, а спрямо постъпленията през 2017 

година - 80 дела. 

Очертава се трайна тенденцията на увеличаване на постъпилите 

дела, като по-силно е изразена при гражданските и търговски дела –

увеличение със 98 дела в сравнение с 2018 г. и с  91 дела спрямо 2017 г. 

При наказателните дела също е констатирано увеличение в сравнение с 

2018 г. – с 25 дела и сравнително запазване на ръста от 2017 г. 

 Общият брой на делата, които са стояли за разглеждане през 2019 

година е 1 062 , спрямо 918 за 2018 г. и 981 за 2017 година. 
 

Дела за разглеждане в Окръжен съд - Габрово 
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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 

2019 138 6 282 161 168 1 43 5 84 30 84 60 1062 
 

А. Първоинстанционни дела 
 

През отчетната година в Окръжен съд – Габрово са разгледани общо 43 

първоинстанционни наказателни общ характер дела, образувани по внесен 

от прокуратурата обвинителен акт или споразумение, като 8 дела са били 

висящи в началото на периода. През 2017 година постъпилите дела са били 30, 

а през 2018 година – 24. Общият брой дела за разглеждане през 2017 г. е бил 

42, а  за 2018 г. – 30.  

Посочените данни сочат значително увеличаване на този вид дела в 

сравнение с 2018 г. и запазване нивото на постъпления сравнено с 2017 г. 

През отчетната 2019 г. в Окръжен съд Габрово са постъпили и 

разгледани 5 административно-наказателен характер дела. 

 

 Първоинстанционните частни наказателни дела за разглеждане през 

отчетния период - общо 84 при 1 висящо в началото на периода. През 2017 
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година са били 106, а през 2018 година – 88. При този вид дела се наблюдава 

тенденция към леко намаляване на постъпленията, но и устойчивост сравнено 

с предходната 2018 г. Към общия брой първоинстанционни наказателни дела 

не са включени частни наказателни дела - разпити, които са 30 и бележат 

увеличение на база 2017 г. – 8 дела и запазване на постъпленията сравнено с 

2018 г. 

Анализът на постъпилите и разгледани наказателни производства по 

текстове от Особената част на НК сочи на най-много образувани и разгледани 

дела от общ характер по Глава единадесета – Общоопасни престъпления - 12 

новообразувани и общо 16 дела за разглеждане. Това се обуславя от 

протичащите в съвременното общество процеси, имащи за последица засягане 

на съответните обществените отношения и реализиране на състави на 

престъпления по транспорта и на престъпления, имащи за предмет наркотични 

вещества. През отчетният период са постъпили 6 нови и разгледани общо 10 

дела по Глава втора - Престъпления против личността, от които 4 дела с 

квалификация по чл. 115 и чл. 116 от НК. Постъпили са и са стояли за 

разглеждане 3 дела по Глава пета – Престъпления против собствеността; 8 

дела по Глава шеста – Престъпления против стопанството; 4 дела по Глава 

седма - Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителни системи 

и 2 дела по Глава осма – Престъпления против дейността на държавните 

органи и обществените организации.   

 

 Броят на постъпилите в Окръжния съд първоинстанционни 

граждански дела през 2019 г. е 94, през 2018 година е 100, през 2017 година е 

бил 64, като с останалите висящи в началото на отчетния период 44 дела, 

делата за разглеждане от този вид са били общо 138 при 124 за 2018 г. и 88 

за 2017 година. Следва да се отчете запазваща се тенденция към увеличаване 

на постъплението на този вид дела. Най голям дял имат производствата по СК 

и ЗЛС – 66 бр. и облигационни искове – 64 бр. 

През  2019 г. са постъпили общо за разглеждане 128 търговски дела, 

през 2018 година те са 114 търговски дела, при 79 за 2017 година. Общият 

брой на делата за разглеждане от този вид, с останалите 33 висящи в началото 

на периода, е бил 161, при 136 за 2018 г. и 102 за 2017 година. Посочените 

данни налагат извода за значително увеличаване броя на разгледаните 

търговски дела спрямо двете години от сравнявания период. С най-голям дял 

от тях са делата, разгледани по искове за права, породени от търговска сделка 

– 64 при 47 дела през 2018 г.; делата, образувани по жалби по ЗТР - 20 дела и 

делата за несъстоятелност – 24 при 18 дела за 2018 г. и спрямо 16 през 2017 

година. Съпоставката сочи на тенденция към увеличаване на търговските дела 

по искове за права породени от търговска сделка и производствата по 

несъсътоятелност. 

През отчетната година са образувани и разгледани 6 бр. 

първоинстанционни частни граждански и 10 броя частни търговски дела,  

при 10 бр. за 2018 г. и 33 за 2017 година. Разликата  в броя на тези дела се 

дължи на отчитането на частните търговски дела, които до 2017 г. са били 
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включвани заедно с частните граждански, а през 2018 г. и сега са отчетени 

общо с другите търговски дела.  

През 2019 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 3 решения за промени по фирмени дела. 

Липсата на такива дела се дължи на настъпилата законодателната промяна. 

 

Б. Въззивни дела 
 

Въззивните наказателни от общ характер дела за разглеждане през 

отчетната  2019 г. са били 84, от които 10 висящи и 74 новопостъпили. През 

2018 година са били общо 94, от които 17 висящи от предходната година и 77 

новопостъпили, а през 2017 година тези дела са били 120, от които 14 висящи 

от предходната година и 106 новопостъпили. Отчита се тенденция към 

намаляване, но и устойчивост спрямо 2018 г. 

 От постъпилите дела 52 са от Районен съд – Габрово, 21 от Районен съд 

– Севлиево, 4 от Районен съд – Трявна и 7 от Районен съд – Дряново.  

Въззивните частни наказателни дела за разглеждане през 2019 г.  са 60 

броя, всички новопостъпили. През  2018 г. тези дела са били общо 49, от които 

47 новопостъпили. През 2017 година - 50, от които 49 новопостъпили. От 

изложеното се налага извода, че е налице чувствително завишаване на 

постъпленията спрямо предишните две години. 

 По районни съдилища: 39 дела от Районен съд – Габрово, 12 от Районен 

съд – Севлиево, 4 от Районен съд – Трявна и 5 от Районен съд – Дряново. 

 

През 2019 г. са постъпили 261 въззивни гражданиски дела, които 

заедно с останалите висящи 21 бр. в началото на отчетния период, стават общо 

282 дела за разглеждане. За сравнение през 2018 година общият брой на делата 

за разглеждане е 195 и 254 за 2017 година, от които 220 новопостъпили.  

Съпоставката на данните сочи на тенденция към значително увеличение 

спрямо 2018 г. и по-слабо сравнено с 2017 г. 

 Водещо е постъплението от Районен съд – Габрово – 167 дела, при 58 от 

Районен съд – Севлиево, 13 от Районен съд – Дряново, 17 от Районен съд – 

Трявна. Отчита се и постъпление от районни съдилища, извън съдебния окръг 

– 4 дела от Районен съд – Плевен и 23 дела против действия на ЧСИ.  

През 2019 г. са образувани общо 162 въззивни частни граждански 

дела, при 6 висящи в началото на периода – общо за разглеждане 168 дела. 

През  2018 година са постъпили 155 въззивни частни граждански дела, при 143 

за 2017 г., като общият брой за разглеждане е бил съответно 161 дела, спрямо 

154 – лека тенденция на увеличено постъпление. 

 Постъплението на частни жалби е следното: 103 срещу определения и 

разпореждания на Районен съд – Габрово, 30 – на Районен съд – Севлиево, 17  

– на Районен съд – Дряново, 6 – на Районен съд – Трявна, 1 – на Районен съд – 

Плевен, както и 3 срещу разпореждане на ЧСИ. 
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2. Свършени дела 
 

Общият брой на свършените през 2019 г. дела е 889, от които 

граждански търговски и фирмени 610 и 279 наказателни. През 2018 година са 

свършени общо 795 дела, от които граждански, търговски и фирмени 523 и 

наказателни – 272, а през  2017 година броят на свършените дела е 879, от 

които общо 582 граждански, търговски и фирмени и 297 наказателни. 

 От свършените през отчетния период 889 дела, 763 или 86 % са 

свършени в тримесечен срок, при  720 - 91 % през 2018 г. и 766 или 87 % през 

2017 г. 

 В този срок през отчетната година са свършени 522 или 86 % от 

гражданските, търговските и фирмените дела, при 465 - 89 % през 2018 г. и 

500 дела - 86 % за 2017 година. 

В тримесечен срок са приключили 241 наказателни дела, което е 86 %, 

при 255, или 94 % през 2018 г. и 266 - 90 % за 2017 година. 

 Процентното съотношение сочи, че при увеличеното постъпление на 

някои видове дела, е настъпило само леко намаление на процента дела, 

решени в тримесечния срок.  

Лекото отстъпление по показателя бързина в много редки случаи се 

дължи на пропуски от страна на съдебните служители. Основно причината за 

отлагане на граждански и търговски дела са трудностите при връчване на 

съобщения и своевременното призоваване на страните и другите участници в 

процеса в големите градове и главно в София. Друга причина е неправилно 

или непълно посочени адреси, нерядко се налага призоваване чрез залепване 

на уведомление, което допълнително удължава срока за насрочване на 

производството. Друга сериозна причина е зачестилите искания за 

освобождаване от държавна такса и разноски в производствата и обжалване на 

определенията при отказ, което води до удължаване висящността на делото. 

Честа причина за отлагане на гражданските и търговски дела е и неизготвяни и 

представяне в срок на заключение на назначени експертизи. Най-често 

причина за отлагане на наказателните дела и от там удължаване срока на 

съдопроизводството са заболяване на подсъдим, негов защитник, 

ангажираност по други дела, неявяване на вещи лица, искания за назначаване 

на повторни експертизи. 
 

Свършени дела в Окръжен съд – Габрово 
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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 

2019 101 7 248 94 160 1 33 3 83 30 71 59 889 
 

Постигнатите резултата, въпреки посочените по-горе трудности в 

развитието на процеса, дават основание да се приеме, че е много добра 
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организацията на работата, изразяваща се в задълбочено проучване на делата 

от съдиите и професионално изпълнени задължения от страна на съдебната 

администрация, като се има предвид увеличеният брой на образуваните и 

разгледани дела през отчетния период. 
 

А. Първоинстанционни дела 
 

През 2019 г. общо са свършени 33 НОХД, 83 ЧНД  и 3 АНД – общо 119 

дела /без разпити – 30 бр./. През 2018 общо са свършени 22 НОХД и 117 ЧНД, 

или общо 139, а през 2017 година са общо 146 първоинстанционни наказателни 

дела, от които 36 наказателни от общ характер и 110 частни наказателни дела. 

От НОХД  21 са свършени в тримесечен срок или 64 %, при 16 или 73 % 

през 2018 г. и 24 или 67 %, за 2017 г. Анализът сочи относително запазване на 

срочността, независимо, че са свършени повече дела със значителна 

фактическа и правна сложност. 

От ЧНД са приключили в тримесечен срок 83 дела, или 100 %. 

Две от общо три свършени АНД са решени в тримесечния срок. 

Свършените първоинстанционни граждански дела през отчетната 

2019 г. са 101, от които в тримесечен срок 68 - 67 %. През  2018 г. са били 80, 

от които 61 в тримесечен срок - 76 %, спрямо 64 за 2017 година, от които 40, 

или 63 %, в тримесечен срок.  

Свършени търговски дела през 2019 г. са 94, от които 71 в тримесечен 

срок – 76 %, при 103 за 2018 г., от които 83-81 % в тримесечен срок и 80 през 

2017 г., от които 43, или 54 %, в тримесечен срок.  

Тези данни сочат, че независимо от увеличаване на постъпленията и 

броя на граждански дела за разглеждане, налице е запазване на срочността при 

тяхното приключване с постановен съдебен акт. При търговските дела се 

бележи също устойчивост на приключените в тримесечен срок. 

Свършените частни граждански дела са 6 и едно фирмено, всички 

свършени в тримесечния срок – 100 %. 
  

Б. Въззивни дела 
 

Свършените през отчетната 2019 г. въззивни наказателни дела са 71, 

от които 46 в тримесечен срок или 65 %. През 2018 година въззивни 

наказателни дела, образувани по жалби или протести против присъди или 

решения на първоинстанционния съд са били 84, от които 74 или 88 % в 

тримесечния срок, при 103, от които 84, или 82 % през 2017 г. Следва да се 

отчете снижаване на показателя срочност при намаляване на постъпилите за 

разглеждане дела. Основните причини се свеждат до отлагане на делата 

поради заболявания на жалбоподатели или техни защитници, служебна 

ангажираност на адвокати по други дела, както и зачестилите случаи на 

провеждане на въззивно съдебно следствие с призоваване на нови свидетели и 

допускане на експертизи.  

Приключило е разглеждането и на 59 въззивни частни наказателни дела 

при 100 % решени в тримесечния срок. През 2018 г. са разгледани 49 въззивни 

частни наказателни дела от общо за разглеждане 49 – 100 % свършени, спрямо 
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48 въззивни частни наказателни дела от общо 50 през 2017 г. 

При този вид дела са запазва високият ръст на показателя срочност при 

увеличаване на постъпилите за разглеждане дела. 

Свършени са 248 въззивни граждански дела при 282 за разглеждане. От 

тях 217 или 88 % са приключили в тримесечен срок. През 2018 г. са свършени 

174 въззивни граждански дела при общо 195 за разглеждане, като 155 или 89% 

в тримесечен срок, а през 2017 г. от общо 254 въззивни граждански дела за 

разглеждане са свършени 233, като 214, или 92 %, са свършени в тримесечен 

срок. 

Следва да се отчете отново висока срочност при решаването на този вид 

дела, въпреки увеличеното постъпление, главно следствие на подобрената 

организация по насрочването и разглеждането на делата, своевременното 

призоваване на страните и задълбочената предварителна подготовка и висок 

професионализъм на съдебните състави. 

Свършените въззивни частни граждански дела са 160 от общо 168 за 

разглеждане. В тримесечен срок са приключили 159 дела или 99 %. През 2018 

г. този вид дела са били 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. 

Съпоставката на данните от трите години показва запазване на 

постоянно високо ниво на приключилите в кратки срокове дела. 

 

2.1. Брой на решените дела с акт по същество  
 

От всички свършени през 2019 г.  889 дела, с акт по същество са 

приключили  общо 709 дела. От тях наказателни 218 и 491 граждански и 

търговски. През 2018 г. от 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 17 първоинстанционни наказателни дела от общ характер са 

приключени с акт по същество. По 7 дела присъдите са постановени след 

проведено съкратено съдебно следствие по чл. 371, т. 2 от НПК. 

По 11 от свършените НОХД производството е приключило с одобрено 

от съда споразумение. През 2018 г. със споразумение са приключили 3 НОХД, 

а през 2017 г. броят им е бил 5. 

С акт по същество – решение, е приключило производство по 1 АНД. 

От свършените 83 частни наказателни дела /без разпитите/, 77 са 

приключили с акт по същество /решение, определение, разпореждане/. От тях, 

5 постановени в съдебното производство по ЗЕЕЗА; по ЗПИРКОРНФС – 10 

дела; определение по чл. 23-25 от НК /кумулации/ - 4 дела; 18 по искания за 

вземане мярка за неотклонение или промяна на взета такава; определения по 
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искания по чл. 161-164 от НПК - 10 дела; по ЗЕС - 2 дела; 25 образувани по 

реда на ЗСРС; 1 по реда на чл. 69 от НПК и 2 дела по чл.243 от НПК.  

От свършените общо 202 първоинстанционни граждански, 

търговски, частни търговски и частни граждански и фирмени такива /по 

статистическите отчети/, с акт по същество са приключили 129 дела, от 

които 52 граждански дела, 71 търговски дела, 5 частни граждански и 1 

фирмено.  

От постановените съдебни актове 49 са по искове по СК и ЗЛС, от които 

11 за произход и 13 осиновявания. Постановените съдебни актове по 

облигационни искове са 42. От общо 71 търговски дела решени по същество, 

32 дела са по искове за права и правоотношения отнасящи се до търговска 

сделка, 15 дела за прекратяване на търговско дружество по съдебен ред, 4 дела 

по производства по несъстоятелност, 18 бр. обжалван отказ на длъжностно 

лице по ЗТР, 9 частни търговски дела и 13 по молби за допускане на 

обезпечителни мерки. 
 

Б. Въззивни дела 
 

Общо свършените с акт по същество ВНОХД, ВЧНД и ВАНД са 123 

дела. От тях 55 ВНОХД и 12 ВАНД. По 49 от тях първоинстанционната 

присъда е била потвърдена, по 8 – изменена, по 2 е била отменена изцяло с 

връщане на делото за ново разглеждане, по 8 е отменена изцяло и е 

постановена нова присъда, четири производства са били прекратени.  

От свършените общо 59 въззивни частни наказателни дела, с акт по 

същество са приключили 56 дела. 

При въззивните граждански дела, от общо свършените 248, с акт по 

същество са приключили 221 дела. По 165 от тях първоинстанционното 

решение е оставено в сила, по 35 решението е изменено отчасти, по 19 е 

отменено изцяло и е постановено ново решение и по 2 решението е 

обезсилено. Прекратени са 27 производства. 

 Първоинстационното решение е отменено изцяло и е постановено ново 

решение от въззивния съд по 9 дела на Районен съд – Габрово, по 4 дела на 

Районен съд – Севлиево и една дело на Районен съд Трявна, както и по 5 

въззивни граждански дела, образувани по жалби срещу действия на ЧСИ. 

Първоинстанционното решение е обезсилено по 1 дело на Районен съд – 

Габрово и Районен съд - Плевен. 

От свършените 160 въззивни частни граждански, със съдебен акт по 

същество са приключили общо 142 дела. 

 

2.2. Брой на прекратените дела 
 

През отчетната 2019 година са били прекратени общо 180 производства 

пред Окръжния съд, от които 61 по наказателни дела и 119 по граждански и 

търговски дела. 

 

А. Първоинстанционни дела 
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През годината са прекратени производствата по 16 НОХД, при 7 

прекратени през 2018 година и 10 през 2017 г. От тях по 11 дела наказателното 

производство е прекратено поради одобрено споразумение по чл. 382 НПК. По 

5 дела е прекратено съдебното производство и същите са върнати на 

прокурора. 

Основна причина за прекратяване на съдебните производства и 

връщането им на прокурора 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 обвинителния акт. При постановяване на акта за 

прекратяване на съдебното производство и връщане на делото на прокурора, 

съдебните състави са съобразявали ТР № 2/02 г. на ОСНК на ВКС. 

От свършените 83 частни наказателни дела /без разпитите/ 

производството е било прекратено по 6 дела. 

При свършените първоинстанционни граждански и търговски дела 

производството е прекратено по общо 74 дела от тях 49 граждански дела, 23 

търговски дела и 2 ч. граждански дела. През 2018 г. са били прекратени 83   /43 

+ 40/, при общо 49 /23 + 26/ дела за 2017 г. 

 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. 
 

Б. Въззивни дела 
 

От свършените въззивни наказателни дела производството е 

прекратено само по 4 дела, спрямо същият брой през 2018 г. и 6 дела за 2017 г. 

Основанията са оттегляне на жалбата или протеста. 

Прекратени са три въззивни частни наказателни дела, при едно въззивно 

частно наказателно дело през 2018 г., спрямо 3 за 2017  г.  

Прекратените въззивни граждански дела са 27, спрямо 20 за 2018 г. и  

31 за 2017 г. Прекратяването на делата е било поради пропуснат срок, 

оттегляне на жалба или пропуски при администриране от районните съдии, 

като след връщането им е продължавало тяхното разглеждане. 

 Прекратените въззивни частни граждански дела са 18 при 15 през 

2018 г. и 28 за 2017 г. Основанията са същите както при прекратените 

въззивни граждански дела. 

 

3. Висящи дела в края на отчетния период 
 

В края на отчетната 2019 г. от общо дела за разглеждане 1 062 дела са 

останали 173. От тях 27 наказателни и 146 граждански. 

  

А. Първоинстанционни дела 
 

В края на годината са останали несвършени: 10 НОХД, при 8 
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наказателни общ характер дела през 2018 г. и 6 наказателни общ характер дела 

за 2017 г.; 2 АНД, както и едно ЧНД, при едно през 2018 г. и 4 ЧНД за 2017 г.  

От първоинстанционните граждански дела са останали несвършени 37 

при 44 през 2018 г. и 24 през 2017 г. От търговските дела са останали 

несвършени 67 спрямо 33 през 2018 г. и 22 за 2017 г. Няма несвършени частни 

граждански. 

Като причини за неприключването на делата могат да се посочат 

постъпването на делата в съда в края на отчетния период, фактическата им и 

правна сложност, изискваща задълбочен анализ и събиране на множество 

доказателства. 
  

Б. Въззивни дела 
 

Останали са несвършени 13 ВНОХД, при 10 въззивни наказателни общ 

характер дела през 2018 г. и 17 за 2017 г., както и едно въззивно частно 

наказателно дело. 

От въззивните граждански дела са останали несвършени 34 дела при 

21 за 2018 и 2017 г., а от въззивните частни граждански дела са останали 

несвършени 8 при 6 за 2018 г. и 2017 г..  

Общият брой на висящите в края на отчетния период дела е 16,3 % 

спрямо делата за разглеждане 1 062 бр., при 11 %  за 2018 г. и 10,4 % за 2017 г. 

Налице е макар и малко отстъпление по този показател спрямо предходните 

години. 

 

4. Обжалвани и протестирани съдебни актове, резултати от въззивна  

и касационна проверка, изводи 
 

През отчетната 2019 г. са обжалвани и протестирани общо 125 съдебни 

актове, при 130 през 2018 година  и 151 за 2017 г. От тях постановените по 

граждански и търговски дела са общо 98, при 97 през 2018 г. и 117 за 2017 

година. От постановените по наказателни дела съдебни актове обжалвани и 

протестирани са общо 27, при 33 за 2018 г. и 34 за 2017 г.  
 

А. Граждански и търговски дела 
 

През 2019 г. са обжалвани общо 42 граждански и търговски дела при 24 

граждански дела през 2018 г. и 16 през 2017 г., а при търговските дела – 28 

през 2018 г. и 22 за 2017 г. От тях са обжалвани 11 решения по облигационни 

искове, 22 решения по ТЗ, от които 4 решения, постановени в производства по 

несъстоятелност, 1 решение по СК и 9 решения, постановени по други 

граждански и търговски дела. 
 

Б. Наказателни дела 
 

Срещу произнесени и изготвени през отчетната 2019 г. съдебни актове 

по НОХД са подадени общо 14 жалби и протести. През 2018 година против 

присъди, определения и разпореждания по НОХД са подадени общо 14 жалби 

и протести, при 20 за 2017 г. От тях 6 - по дела, образувани за престъпления 
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против личността – по чл.115, чл.116 ал.1 и чл.123 НК,  2 - по дела за 

престъпления против стопанството, 2 по дела за престъпления против 

финансовата, данъчната и осигурителната системи, 4 - по дела за общо опасни 

престъпления.  

Срещу изготвени по частни наказателни дела решения и определения са 

подадени общо 9 частни жалби и протести, спрямо 15 през 2018 г. и 2017 г. 

Обжалвани са определенията за прекратяване на съдебното 

производство и връщане на делата на прокурора по 2 АНД. 
 

В. Въззивни производства 
 

От постановените по въззивните граждански дела съдебни актове са 

обжалвани  41 при 34 за 2018 г. и 56 през 2017 г. Обжалвани са 15 съдебни 

акта, постановени по въззивни частни граждански дела, срещу 10 през 2018 г. 

и 14 за 2017 г.  

При въззивните наказателни дела са обжалвани 2 присъди, при 4 през 

2018 г. и две присъди през 2017 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 въззивна и касационна проверка по 25 дела решението е 

потвърдено изцяло, по 19 дела не е допуснато касационно обжалване, по 3 

дела решението е изцяло отменено, с постановен акт по същество или делото е 

върнато за ново разглеждане, по 3 дела решението е изцяло обезсилено и по 7 

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. От общо 28 обжалвани определения, по 20 дела 

определенията са потвърдени изцяло, по 5 дела не е допуснато касационно 

обжалване, по едно дело съдебният акт е отменен частично и по 2 дела 

определенията са отменени. 

От върнатите общо 14 наказателни дела, по 6 присъдите, респ. 

решенията, са били потвърдени, по 3 съдебният акт е частично изменен в 

наказателната част по приложението на закона, по 1 дело съдебният акт е 

изменен по отношение на наказанието, по едно дело – изменен в наказателната 

и гражданската част и по едно дело е променен режима на изтърпяване на 

наказанието, по две дела съдебният акт е бил отменен и делото върнато за 

ново разглеждане. 

От върнатите общо 13 наказателни дела с обжалвани  определения и 

разпореждания, 9 са били потвърдени от по-горната инстанция, 2 отменени и 

делото върнато за продължаване на производството, 1 отменено и постановен 

нов съдебен акт и едно дело е възобновено от ВКС и върнато за ново 

разглеждане от първоинстанционния съд. 

В сравнение с предходната година, при един и същ брой върнати дела от 

инстанционен контрол, е налице увеличение на потвърдените съдебни актове, 

постановени по граждански и търговски дела, запазва високото равнище на 

недопуснатите до касационно обжалване решения и определения на съда, като 

намален е броят на изцяло отменените решения и определения. 
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 По отношение на наказателните дела се запазва нивото на потвърдени 

съдебни актове спрямо предходната година, няма увеличение и при 

отменените присъди, решения, определения и разпореждания на съда, 

съотнесено към броя на върнатите дела. 

Оценката на тези данни води до извода за много добро качество на 

правораздавателната дейност в окръжния съд, както по първоинстанционните 

граждански, търговски и наказателни дела, така също и по въззивните.  

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 2019 година проверка от съдии от 

Апелативен съд – Велико Търново. 

 

5. Структура на осъдената престъпност 
 

През 2019 година са били предадени на съд общо 46 лица, от които 41 

по НОХД и 5 по АНД в производства по реда на чл. 78а от НК. Осъдени са 

общо 28 лица по НОХД.  

Оправдани са 6 лица, от които 5 по НОХД и 1 обвиняем по АНД.  

На 22 подсъдими е наложено наказание лишаване от свобода до три 

години, като за 20 лица изпълнението на наказанието е отложено по реда на 

чл. 66, ал. 1 от НК. Прилагането на института на условното осъждане се е 

обуславяло от събраните по делата данни във връзка с индивидуализация на 

наказанието, сочещи на по-ниска степен на обществена опасност на деянието 

и дееца, даващи увереност на съда, че целите на личната и на генералната 

превенция е възможно да се постигнат без изолиране от обществото. По 7 

производства са проведени съкратени съдебни следствия, а спрямо 13 лица 

наложените наказания са определени по реда на чл. 381-384 от НПК – по 

споразумения.  

На 5 подсъдими е наложено наказание лишаване от свобода в диапазона 

над 3 г. до 10 г., а на един подсъдим е наложено наказание над 10 години 

лишаване от свобода. Няма осъдени на доживотен затвор. 

През отчетния период не са предавани на съд непълнолетни лица.  

По видове престъпления осъдените и наказани лица са били както 

следва: за престъпления против личността – 4 лица са осъдени на лишаване 

от свобода до три години и при условията на чл. 66 от НК; 1 лице на лишаване 

от свобода над 3 г. и до 10 г.; 1 лице на лишаване от свобода над 10 години; за 

престъпления против собствеността – 1 лице е осъдено на лишаване от 

свобода над 3 г. до 10 г.; за престъпления против стопанството - 6 лица с 

наложено наказание лишаване от свобода до 3 години, като на 5 от тях и с 

приложение на чл. 66 от НК; за престъпления против дейността на 

държавните органи и обществените организации – 1 лице с наложено 

наказание лишаване от свобода до 3 години с приложение на чл. 66 от НК; за 

общоопасни престъпления – 14 лица, от които 11 лица с наложени 

наказания лишаване от свобода до 3 години, при 10 от тях и с приложението 

на чл. 66 от НК; и 3 лица с наложено наказание лишаване от свобода над 3 г. 

до 10 г. 
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Анализът показва, че през отчетната 2019 г. е увеличен броят на 

предадените на съд лица при съпоставка с 2018 г., когато съдените са били 21 

лица. Тежестта на престъпленията е обусловила налагането на наказания над 3 

години лишаване от свобода спрямо общо 5 лица и наказание над 10 години 

лишаване от свобода по отношение на един подсъдим. Предходната 2018 г. не 

са определяни наказания над 3 години лишаване от свобода.     

 

6. Оправдателни присъди 
 

През 2019 година са постановени общо 4 изцяло оправдателни присъди и 

едно оправдателно решение по АНД в производство по чл. 78а от НК. 

Оправдани са общо 6 лица по следните дела: 

1. НОХД № 98/2018 г. – образувано е по обвинителен акт против едно 

лица за престъпление по транспорта – по чл. 343, ал. 1, б. „в“, във вр. с чл. 342, 

ал. 1 от НК. Съдът е приел, че обвинението не е доказано по изисквания от 

процесуалния закон несъмнен начин. Присъдата е протестирана и не е влязла в 

сила. 

2. НОХД № 125/2018 г. – образувано по обвинителен акт против две 

лица за престъпление по чл. 123, ал. 1 от НК – причиняване на смърт по 

непредпазливост поради незнание или немарливо изпълнение на занятие или 

друга правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена 

опасност. Съдът е приел, че обвинението против двамата подсъдими не е 

доказано по несъмнен начин. Присъдата е протестирана и не е влязла в сила.  

3. НОХД № 135/2018 г. – образувано по обвинителен акт против едно 

лице за престъпление по чл. 123, ал. 1 от НК. Съдът е приел, че обвинението 

не е доказано по несъмнен начин. Присъдата е протестирана и не е влязла в 

сила.  

4. НОХД № 63/2019 г. – образувано по обвинителен акт против едно 

лице за престъпление по чл. 255, ал. 3, във вр. с ал. 1, т. 1, във вр. с чл. 26, ал. 1 

от НК – престъпление против данъчната система. С присъда от 20.11.2019 г. 

съдът е признал подсъдимия за невинен и го е оправдал, като е приел, че 

обвинението е несъставомерно. Присъдата не е протестирана и е влязла в сила 

на 06.12.2019 г. 

5. АНД № 35/2019 г. – образувано по постановление на прокурор за 

освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно 

наказание за престъпление по чл. 248а, ал. 2, във вр. с ал. 1 от НК – получаване 

на средства от еврофондове, чрез представяне на неверни сведения или 

затаяване на сведения в нарушение на задължение да представи такива. Съдът 

е приел, че обвинението не е доказано по несъмнен начин. Решението е 

протестирано и не е влязло в сила.     

През 2019 година е влязла в сила оправдателната присъда по НОХД № 

7/2017 г. С присъда от 13.02.2018 г. по посоченото дело подсъдимият е 

признат за невинен и оправдан по обвиненията за извършени престъпления по 

чл. 123, ал. 1 от НК и по чл. 134, ал. 1, пр. 2, т. 2 от НК. С решение от 

26.09.2018 г. по ВНОХД № 238/2018 на Апелативен съд - Велико Търново 

присъдата е потвърдена, а с решение от 15.01.2019 г. по н.д. № 1130/2018 г. на 



 19

ВКС решението е оставено в сила. 

 

7. Дела с обществен интерес – наказана престъпност  
 

През 2019 година са влезли в сила съдебните актове по внесени от 

прокуратурата обвинителни актове или споразумения по дела, представляващи 

по-голям обществен интерес за съдебния район, както следва: 

1. НОХД № 30/2016 г. с докладчик съдия Миланези. Съдебното 

производство е образувано на 21.03.2016 г. по обвинителен акт на ОП - 

Габрово срещу едно подсъдимо лице за извършено престъпление по чл. 252, 

ал. 2, пр. 2, във вр. с ал. 1 от НК – извършване на банкови сделки по занятие 

без съответно разрешение. С присъда от 23.05.2017 г. подсъдимият е признат 

за виновен и осъден на пет години лишаване от свобода, което наказание да 

изтърпи при първоначален общ режим, както и на глоба в размер на 5 000 лв. 

С решение от 01.04.2019 г. по ВНОХД № 24/2019 г. на Апелативен съд – 

Велико Търново присъдата е изменена в частта за наказанията, като при 

приложение на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК наказанието лишаване от свобода е 

намалено от пет на три години и изпълнението му е отложено с пет годишен 

изпитателен срок, както и е отменено наложеното наказание глоба. Решението 

на апелативния съд е оставено в сила в решение от 20.11.2019 г. по н.д. № 

604/2019 г. на ВКС. 

2. НОХД № 46/2017 г. с докладчик съдия Попов. Съдебното 

производство е образувано на 06.06.2017 г. 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 – престъпление против 

данъчната система. С присъда от 02.04.2018 г. подсъдимият е осъден  на три 

години лишаване от свобода с приложение на чл. 66, ал. 1 от НК. С решение от 

27.03.2019 г. по ВНОХД № 467/2018 г. на Апелативен съд – Велико Търново 

присъдата е изменена в частта, с която 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 е отменена и лицето е признато за 

невинно и оправдано в тази част от обвинението; изменена е в частта за 

гражданския иск; потвърдена е в останалата част. Решението на апелативния 

съд е оставено в сила с решение от 01.08.2019 г. по н.д. № 561/2019 г. на ВКС. 

3. НОХД № 5/2019 г. с докладчик съдия Костова. Съдебното 

производство е образувано на 18.01.2019 г. по обвинителен акт на ОП – 

Габрово срещу три лица за престъпления, имащи за предмет наркотични 

вещества, квалифицирани по 354а, ал. 1 и ал. 2, във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК, а 

за един от подсъдимите и във вр. с чл. 29, ал. 1, б. „а“ от НК – опасен рецидив. 

В разпоредително заседание на 11.03.2019 г. е представено споразумение и 

производството е продължило по реда на глава 29 от НПК. На първото от 

подсъдимите лица е наложено наказание лишаване от свобода за четири 

години, което да изтърпи при първоначален строг режим, както и наказание 

глоба в размер на 10 000 лв.; на втория подсъдим – една година и десет месеца 

лишаване от свобода с отлагане на изпълнението по реда на чл. 66, ал. 1 от НК 

с четиригодишен изпитателен срок, както и глоба в размер на 4 500 лв.; на 
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третия подсъдим – единадесет месеца лишаване от свобода с тригодишен 

изпитателен срок. 

4. НОХД № 25/2019 г. с докладчик съдия Попов. Съдебното 

производство е образувано на 27.02.2019 г. по обвинителен акт на ОП – 

Габрово срещу едно лице за престъпление по чл. 199, ал. 1, т. 4, във вр. с чл. 

198, ал. 1, във вр. с чл. 29, ал. 1, б. „а“ от НК – грабеж при условията на опасен 

рецидив. В разпоредително заседание на 08.04.2019 г. е представено 

споразумение и производството е продължило по реда на глава 29 от НПК. На 

подсъдимия е наложено наказание от три години лишаване от свобода, което 

да изтърпи при първоначален строг режим. 

5. НОХД № 73/2019 г. с докладчик съдия Костова е образувано на 

10.06.2019 г. по обвинителен акт на ОП - Габрово срещу един подсъдим за 

извършено престъпление по чл. 115, във вр. с ал. 15, ал. 1 от НК – опит за 

убийство. Съдебното следствие е проведено по реда на диференцираната 

процедура по глава 27 от НПК – съкратено съдебно следствие. С присъда от 

19.07.2019 г. подсъдимият е признат за виновен и осъден на осем години 

лишаване от свобода при първоначален строг режим. Присъдата не е 

обжалвана и е влязла в сила на 06.08.2019 г.  

6. НОХД № 86/2019 г. с докладчик съдия Попов е образувано на 

17.07.2019 г. по обвинителен акт на ОП - Габрово срещу един подсъдим по 

обвинение по чл. 354а, ал. 1, изр. 1, във вр. чл. 26, ал. 1 от НК – държане на 

високорискови наркотични вещества с цел разпространение. Делото е 

приключило на 02.10.2019 г. с одобряване на споразумение, по силата на което 

на подсъдимия е наложено наказание от три години лишаване от свобода с 

изпитателен срок от пет години, както и глоба в размер на 5 000 лв. 

 

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 и чл.13 от ЗСРС по общо образувани 25 ЧНД, разпоредени са 16 

разрешения за ползване на специални разузнавателни средства и 9 разрешения 

за продължаване на срока за прилагане на разрешени СРС. Няма постановени 

откази да бъде разрешено използване на специални разузнавателни средства. 

Исканията са били законосъобразни и много добре обосновани. Издадени са и 

18 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 шест комплекта 

веществени доказателствени средства, изготвени въз основа прилагането на 

разрешени СРС, както и 17 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 2019 година 

средната натовареност на съдиите по щат е 7,38 от общия брой дела за 

разглеждане и 6,17 от общия брой на свършените дела. Действителната 

натовареност при делата за разглеждане е 10,31, а при свършените дела – 

8,63. При тези данни следва да се отбележи значително увеличение на 

действителната натовареност спрямо предходните две години. През  2018 

година средната натовареност на съдиите по щат е била 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, а през 2017 г. година средната натовареност на съдиите по 

щат е била 6,81 по общия брой дела за разглеждане и 6,10 по общия брой на 

свършените дела, а средната действителна натовареност – 7,06 при делата за 

разглеждане и 6,32 при свършените дела, 

Анализът на статистическите данни показва следното: 
 

1. Резултати на съдиите 
 

Съдия Веселина Топалова 

През 2019 година съдия Топалова е разглеждала общо 128 дела. Общо 

свършените дела са 99, от които 12 граждански първа инстанция, 34 въззивни 

граждански, 1 частни граждански, 21 въззивни частни граждански, 9 

търговски, 1 внохд и 21 частни наказателни дела, което е 77 % от общо 

разгледаните. При въззивна и касационна проверка на общо 9 обжалвани 

съдебни актове, върнати през 2019 година, 4 са били потвърдени, 2 не са 

допуснати до касационно обжалване, 3 съдебни акта са били частично 

отменени. 
 

Съдия Павел Неделчев 

През 2019 година съдия Неделчев е разгледал общо 43 дела. Общо 

свършените дела са 34, от които 3 наказателни дела от общ характер, 4 

въззивни наказателни, 1 ВАНД, 15 ЧНД и 11 ВЧНД, което е 79 % от общо 

разгледаните. Следва да се отчете обстоятелството, че съдия Неделчев е 

встъпил в длъжност като част от състава на Окръжен съд - Габрово в края на 

месец юли 2019 г. 
 

Съдия Валентина Генжова 

През 2019 година съдия Генжова е имала за разглеждане общо 120 дела 

и е свършила 97 дела, от които 15 граждански първа инстанция, 40 въззивни 

граждански, 1 частно гражданско, 26 въззивни частни граждански, 14 

търговски, 1 ч.н.д., което е 81 % от общо разгледаните.  

При въззивна и касационна проверка на обжалвани общо 10 съдебни 

актове, върнати през 2019 година, 7 са потвърдени, по 2 не е допуснато 

касационно обжалване и решението по едно дело е било обезсилено. 
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Съдия Полина Пенкова 

През 2019 година съдия Пенкова е разгледала общо 124 дела и е 

свършила 102, от които 16 граждански дела първа инстанция, 37 въззивни 

граждански дела, 28 въззивни частни граждански, 17 търговски, и 3 ч. н. Дела, 

което е 82 % от общо разгледаните 89 %. При въззивна и касационна проверка 

са обжалвани 3 съдебни актове, върнати през 2019 година, от които 2 са  

потвърдени и по 1 не е допуснато касационно обжалване. 
 

Съдия Благовеста Костова 

През 2019 година съдия Костова е имала за разглеждане общо 116, от 

които са свършени общо 102 дела, от които 14 наказателни дела от общ 

характер, 26 въззивни наказателни, 5 ВАНД, 2 АНД, 30 частни наказателни и 

25 въззивни частни наказателни, което е 88 %. При въззивна и касационна 

проверка на обжалвани 4 съдебни актове, върнати през 2019 година, 2 са били 

потвърдени, 1 отменен и върнато за ново разглеждане и 1 изменен в 

наказателната част по приложението на закона. 
 

Съдия Галина Косева 

През 2019 година съдия Косева е имала за разглеждане общо 27 дела, от 

които са свършени 14, в това число  1 гражданско дело първа инстанция, 6 

въззивни граждански, 6 въззивни частни граждански, 1 търговско и 1 частно 

наказателно дело. При въззивна и касационна проверка на обжалвани общо 17 

съдебни актове, върнати през 2019 година, 8 са потвърдени, по 5 не е 

допуснато касационно обжалване, 3 – изцяло отменени и 1 – частично 

отменено. През периода от месец април до м. декември съдия Косева е била 

командирована в Апелативен съд - В. Търново. 
 

Съдия Пламен Попов  

През 2019 година съдия Попов е имал за разглеждане общо 103 дела, от 

които свършени 101, от тях 16 наказателни от общ характер, 24 въззивни 

наказателни, 29 частни наказателни, 22 въззивни частни наказателни, 6 ВАНД, 

1 АНД, 2 граждански дела и 1 въззивно гражданско дело, което е 98 % от 

разгледаните дела. При въззивна и касационна проверка на общо 8 обжалвани 

съдебни актове, върнати през 2019 година, 3 са потвърдени, 3 изменени, 2 

отменени и 1 възобновено от ВКС, отменен и делото върнато за ново 

разглеждане. 
 

Съдия Кремена Големанова 

През 2019 година съдия Големанова е имала за разглеждане общо 134 

дела, от които свършени 114, от тях 19 граждански първа инстанция, 44 

въззивни граждански, 24 въззивни частни граждански, 21 търговски, 4 ЧНД и 

1 ВЧНД, които са  85 % от разгледаните. При въззивна и касационна проверка 

на обжалвани общо 17 съдебни актове, върнати през 2019 година, 12 са 

потвърдени, 3 не са допуснати до касационно обжалване, 1 частично отменен 

и 1 акт - отменен. 
 

Съдия Ива Димова 

През 2019 година съдия Димова е имала за разглеждане общо 131 дела, 
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от които свършени 108, от тях 16 граждански първа инстанция, 43 въззивни 

граждански, 2 частни граждански, 27 въззивни частни граждански, 15 

търговски, 5 частни наказателни дела, което е 82 % от разгледаните 

 При въззивна и касационна проверка на обжалвани общо 19 съдебни 

актове, върнати през 2019 година, 10 са потвърдени, 3 – недопуснати до 

касационни обжалване, 4 отменени и един акт частично отменен. 
 

Съдия Симона Миланези 

През 2019 година съдия Миланези е имала за разглеждане общо 129 

дела, от които свършени 110, от тях 20 граждански първа инстанция, 40 

въззивни граждански дела, 1 частно гражданско, 27 въззивни частни 

граждански, 17 търговски и 4 частни наказателни дела, което е 85 %. 

 При въззивна и касационна проверка на 15 обжалвани съдебни актове, 

върнати през 2019 година, 6 са потвърдени, 7 – недопуснати до касационно 

обжалване, 1 - частично отменен и 1 изменен съдебен акт. 
 

Младши съдия Мария Дългичева 

През 2019 година младши съдия Дългичева е имала за разглеждане общо 

7 дела, от които е свършила 7, от тях 3 въззивни граждански, 1 въззивно 

частно гражданско, 3 въззивни наказателни дела. При въззивна и касационна 

проверка на 5 обжалвани съдебни актове, върнати през 2019 година, 4 са 

потвърдени и един съдебен акт не е допуснат до касационно обжалване. 

 

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. 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 Косева за период от десет 

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 до 

края на месец юли 2019 г., когато в длъжност встъпва съдия Павел Неделчев. 

В разглеждането на въззивни наказателни дела е била включена и мл. съдия 

Дългичева, но, считано от 4.01.2019 г. тя е в отпуск поради бременност и 

раждане. Поради това в този период основната тежест на разглеждане на 

наказателните дела бе изнесена от двамата съдии в наказателното отделение 

съдия Костова и съдия Попов. 

Анализът на работата на съдиите от състава на Окръжен съд - Габрово 

води до извода, че преобладаващата част от производствата приключват освен 

в тримесечния и в разумен срок. Основното, към което всички се стремим и на 

което обръщаме особено внимание, е избягването на противоречива практика, 
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като се има предвид, че не малък брой от постановените съдебни актове са 

окончателни и не подлежат на инстанционен контрол. 

Постигнатите много добри резултати дължим на упорита работа и общо 

обсъждане на възникналите правни проблеми. Целта ни е да намалим до 

минимум отменените съдебни актове по реда на инстанционния контрол. 

Наред с разглеждането на делата в разумен срок, от първостепенно значение е 

постановяване на обосновани и мотивирани съдебни актове, съобразени със 

закона и съдебната практика, но и неоставящи чувството за несправедливост у 

страните и обществото. 

 

ІV. РЕВИЗИОННА ДЕЙНОСТ 
 

През м. декември 2019 година, въз основа заповед № 483 от 14.11.2019 

година на административен ръководител - председател на съда, в изпълнение 

на задължението му по чл. 86, ал. 1, т. 6 от ЗСВ, комисии от 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 Неделчев, съдия Генжова, съдия 

Големанова - в Районен съд – Габрово; съдия Костова и съдия Големанова - в 

Районен съд – Севлиево; съдия Неделчев и съдия Пенкова – в Районен съд – 

Дряново и съдия Костова и съдия Димова – в Районен съд – Трявна. По обхват 

проверките са за период от 01.01.2019 година до 30.11.2019 година. 

Констатациите, посочени в изготвените и представени на председателя на 

окръжния съд доклади, са 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 коридорите и кабинетите 

на Окръжен съд, както и двете стълбищни пространства. Подменена е и 

вратата на северния вход. Извършен е неотложен  ремонт на два от щранговете 

на отоплителната инсталация.  

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, които са включени в 

бюджетната прогноза. 
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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. Съществен проблем е липсата на достатъчно физическо 

пространство. Държавните съдебни изпълнители при Районен съд – Габрово 

са двама, а ползват работно помещение, съответстващо реално за едно 

работно място. Там проблемът е особено належащ за разрешаване, предвид 

естеството на работа, свързано с постоянен поток от граждани и адвокати - 

страни по дела. Същият проблем се поставя и за съдебните секретари в 

районния съд, които са по трима в едно работно помещение. 

От месец ноември 2019 г. сградата се охранява физически денонощно 

от Областно звено „Охрана”. 

 

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

проблеми   

      

През 2019 година в Окръжен съд – Габрово всички магистрати и съдебни 

служители са разполагали, макар и с различно по своите показатели, но 

напълно достатъчно за изпълняване на всекидневните им задължения, 

техническо оборудване.  

Извършеният през годината преглед на използваната техника, показва, 

че голяма част от нея е в незадоволително състояние - на повече от 6 - 7 

години експлоатация. Това налага нейната подмяна, за което ще бъдат 

отправени съответните искания до ВСС.  

В резултат на отправените през отчетната година искания до Висшия 

съдебен съвет са отпуснати финансови средства, с които е закупена нова 

озвучителна и звукозаписна техника за двете съдебни зали, както следва: 

- за съдебна зала № 4 – съгласно решение на Пленума на ВСС по 

протокол № 9/11.04.2019 г. е увеличена бюджетната сметка на съда по 

параграф 10-00 “Издръжка” със сумата от 987.00 лв.; 

- за съдебна зала № 1 – съгласно решение на Пленума на ВСС по 

протокол № 28/21.11.2019 г. е увеличена бюджетната сметка на съда по 

параграф 10-00 “Издръжка” със сумата от 987.00 лв. 

С подмяната на звукозаписната техника е възстановен нормалният ритъм 

на работа на съдиите, съдебните секретари и провеждането на съдебните 

заседания в Окръжен съд – Габрово.  

С цел осигуряване на технологична и техническа възможност за 

образуване на електронни дела и поетапно преминаване на работния процес в 

съда към електронно правосъдие, е направено искане и за отпускане на 

средства за закупуването на 10 (десет) броя високоскоростни скенери. 

Комисия ”Професионална квалификация и информационни технологии” на 

ВСС на свое заседание по протокол № 25/07.11.2019 г. взема решение, че 

направеното искане е нецелесъобразно и финансови средства не са отпуснати. 

Липсата на достатъчен брой скенери и невъзможността от осигуряване на 

необходимите технически условия силно затруднява работа на съдебните 
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деловодители и секретари.  

Предвид динамичните темпове на работа в Окръжен съд – Габрово и 

разпоредбите на Наредба № 5 от 1.06.2017 г. за организацията и реда за 

водене, съхраняване и достъп до електронните дела и начина на съхраняване 

на доказателствата и доказателствените средства по делата, както и вътрешния 

оборот и съхраняването на друга информация, обработвана от съдебната 

администрация, през 2020 година ще бъде отправено ново искане  до ВСС за 

закупуване на необходимите документни скенери. 

В резултат на извършената диагностика от фирма за ремонт и поддръжка 

на копирни машини и направените от нея констатации, в края на 2018 година е 

бракувана използваната в служба „Архив“ копирна машина Xerox WorkCentre 

5230. На практика, копирането и разпечатването на документи в служба 

„Деловодство“ и служба „Архив“ се извършва на една копирна машина - 

Xerox Versa Link B7035,  разположена в деловодството на съда. 

 С оглед необходимостта от осигуряване на безпроблемен печат с добро 

качество при съществуващото натоварване, през 2020 година ще бъде 

отправено искане до ВСС за закупуване на нова копирна машина, с която ще 

се гарантира и непрекъсната работа на двете служби, в случай на временна 

неработоспособност на използваната към  момента такава.  

През 2020 година усилията ще бъдат насочени към модернизация на 

наличната техника. Целта е постигане на значителни подобрения в 

комуникационната инфраструктура и информационната среда на съда. 

 

Компютърни програми 

В Окръжен съд – Габрово са инсталирани и се ползват следните 

софтуерни продукти: 

1. Съдебно административна система „Съдебно деловодство“ (САС), 

внедрена през 2008 година. С цел подобряване и улесняване работата на 

съдебните служители при обработката на делата, отпечатването на призовки, 

съобщения и други книжа, както и при изготвянето на статистически отчети и 

справки, САС е използвана и при избора на съдебни заседатели на случаен 

принцип. Във връзка с извършваните промени в нормативните актове, 

фирмата разработчик редовно и в кратки срокове извършва необходимите 

промени в интерфейса на програмата, като същевременно се допитва до 

системния администратор на съда за конкретните специфични изисквания по 

отношение на справки, регистри и др. 

От 2016 година към деловодната програма САС е внедрен модул 

„Съдебен призовкар”, въведени са в употреба баркодове за призовките и 

необходимите за целта четци. Неговото внедряване, дава възможност за 

автоматизиране на всички дейности по отразяване връчването на призовки, 

съобщения и съдебни книжа, извличането на справки по различни критерии, 

отчет за работата и натовареността на съдебните призовкари, както и 

поддържане на база данни за същите, с точно обозначение на обслужвания от 

съответния призовкар, район.    
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2. „Система за случайно разпределение на съдебните дела” (ССРД) - web 

базирано приложение, предоставено от ВСС за определяне на съдиите 

докладчици по делата на случаен принцип. Разработка е на „Смарт Системс” 

ЕООД и е внедрена в Окръжен съд - Габрово на 01.10.2015 година, като 

нейното приложение продължава и през отчетната 2019 година. Системата 

гарантира максимална степен на сигурност и прозрачност при разпределението 

на делата, както и защита от неволна или нарочна намеса от промяна на 

протоколите за разпределение на всяко едно дело. Новата система е чисто web 

базирана, цялата база с разпределените дела се съхранява на централен сървър, 

разположен във ВСС. Достъпът до нея става единствено през браузър Internet 

Explorer и само чрез използването на персонален сертификат (КЕП) за всеки един 

потребител, определен със заповед на административния ръководител на съда. 

Освен защита, тази система обективно предлага и много по-прозрачен достъп до 

всяко едно разпределение на дело, извършвано с нея, като заедно с 

информацията за разпределението, се пазят точни и достоверни данни за дата и 

час; потребител, който го е извършил, начин на разпределяне (ръчно, 

автоматично или по дежурство).  

3. От 01.04.2016 година системата за разпределение е разширена и към нея 

е добавена Системата за изчисляване натовареността на съдиите (СИНС). 

Разработка е на „Смарт Системс” ЕООД и връзката ѝ със Системата за 

случайно разпределение на делата е еднопосочна – всички данни за 

разпределение на едно дело  в ССРД биват прехвърляни автоматично към 

СИНС. Достъп до нея имат предварително определени потребители, за които 

не се изисква КЕП.  

4. В съда и през изминалата година се използва правно-

информационна система “АПИС 7” с продукти: "Апис-право", "Евро-

право”, "Апис-финанси", "Апис-практика" и "Апис-процедури".       

5. За нуждите на финансово-счетоводната дейност се използват следните 

програмни продукти - “Аладин А” “Работни заплати”, с модул към него - 

„Хонорари и граждански договори” и програмен продукт Web БП – Конто 66. 

         През отчетния период продължава извършването на справки чрез 

отдалечен достъп до Национална база данни ”Население” към към ГД „ГРАО”, 

като достъпът до НБД „Население” се използва за извършване на справки по 

дела и е от голямо значение за бързината на правораздавателния процес.   

Продължава обменът на данни по електронен път от Окръжен съд - 

Габрово чрез деловодната програма към ядрото на Единната информационна 

система за противодействие на престъпността (ЕИСПП). 

От месец май 2019 година е даден старт на проекта „Доразвитие и 

централизиране на порталите в Сектор „Правосъдие“ за достъп на граждани до 

информация, е-услуги и е-правосъдие“, осъществяван по Оперативна програма 

„Добро управление“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд. Проектът доразвива Единния портал на 

електронното правосъдие и унифицира структурата и съдържанието на 

интернет сайтовете на съдилищата в Република България, чрез актуализирани 
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в съответствие с промените в нормативната база единни шаблони, като се 

извършва миграция на интернет страниците на съдилищата в Единния портал. 

В  резултат на този проект от 01 декември 2019 година, Окръжен съд- 

Габрово има нова интернет страница на адрес: https://gabrovo-os.justice.bg. На 

нея продължава да бъде публикувана актуална информация за предстоящите 

заседания, с цел гражданите и адвокатите да се информират за  интересуващите 

ги съдебни заседания. На страницата, както досега и в бъдеще ще бъдат 

публикувани – годишните отчетни доклади за дейността на съда, справките към 

отчета, важна информация за стажант-юристите, вещите лица и нормативните 

документи, касаещи правораздаването. 

Поради ограничения бюджет на Окръжен съд – Габрово и през 2019 

година се налага закупуването само на 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. За копирните машини са 

осигурявани оригинални консумативи (тонери и оптични барабанни модули).  

Въпреки трудностите и недостатъчните финансови средства, тенденцията и 

стремежът през 2020 година ще бъдат насочени към информационно и 

технологично модернизиране на Окръжен съд – Габрово, с цел оптимизиране 

работата на съдиите и съдебните служители и улесняване достъпа на обществото 

до правосъдие. 
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VІ. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО 

КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ И 

КОМУНИКАЦИОННИЯ ПЛАН НА СЪДА 

През 2019 година Окръжен съд – Габрово продължи осъществяването на 

утвърдените във времето добри практики, целящи оптимизиране на 

комуникацията с външните публики. Основни целеви групи, наред със 

страните по делата, техните процесуални представители и останалите 

участници в съдебните производства, са били младежите, проявяващи интерес 

към дейността на правораздавателните органи и юридическите дисциплини, 

както и представителите на медиите. 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.  

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, медиите. От 1 декември 2019 г. 

започна да функционира новата интернет страница на съда, разработена в 

рамките на проект, изпълняван от ВСС. Освен различната визия и организация на 

менютата, една от най-съществените промени в новия сайт е въведената 

възможност потребителите сами да задават параметрите на желаните от тях 

справки по отношение графика на заседанията и постановените актове. Тази 

опция се дължи на автоматичната връзка между новата електронната страница и 

ползваната от съда деловодна програма.  

През 2019 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 бе участието на съдиите 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 средни училища в Габрово, 

както и десетокласници, участващи в националната инициатива „Седмица на 

професионалните умения в България“.  

Спазена бе и традицията за провеждане на „Ден на отворени врати”, 

който през изминалия отчетен период бе под наслов „60 години Окръжен съд – 
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Габрово“. Годишнината бе повод за изготвянето на презентация и изложение с 

данни от историята на съда. През отчетния период продължи и провеждането 

на приемен ден на ръководството на съда.  

През 2019 година Окръжен съд – Габрово организира информационна 

кампания по повод процедурата за избор на съдебни заседатели с мандат 2020 

– 2023 година. В тази връзка бе проведен Информационен ден и среща на 

съдия от наказателното отделение в съда с граждани от Габрово и Севлиево – 

кандидати за съдебни заседатели. Разработени бяха информационни 

материали (брошури и публикации в интернет страницата), посочен бе и 

телефон за контакт по въпроси, касаещи работата на заседателите. 

Осъществени бяха и срещи с представители на Общинския съвет в Габрово, 

ангажирани с първия етап от подбора на бъдещите съдебни заседатели.  

През отчетния период продължи прилагането на утвърдените практики 

по отношение работата с медиите. Ежеседмично е оповестяван 

информационен бюлетин относно насрочени за разглеждане дела. Изготвяни 

са съобщения за хода на представляващите обществен интерес съдебни 

производства и за постановените по тях актове. Разпространявана е и друга 

информация, свързана с дейността на съда. Чрез служителя за „Връзки с 

обществеността” е осигурена възможност журналистите своевременно да 

получават отговори на отправени от тях запитвания по телефон или 

електронна поща.  

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 2019 г. и Годишния доклад за дейността през 2018 г. 

С посоченото по-горе са изпълнени почти изцяло заложените в 

Комуникационния план на съда за 2019 година дейности.  

 

Отчет по прилагането на Закона за достъп до обществена информация 
 

През 2019 година в съда са постъпили шест заявления по Закона за 

достъп до обществена информация, две от които изпратени от физически лица 

и 4 – от неправителствени организации.  

Решенията по подадените заявления са изготвени в законоустановения 

срок, като във всички случаи на заявителите е предоставен достъп до 

търсената информация. Последната е предоставена във формата, поискана от 

заявителите. 

Анализ на изпълнението на Комуникационната стратегия по индикатори 
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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“, 

„Събития и инициативи, насочени към гражданите“ и „Информационни 

кампании, насочени към повишаване на осведомеността и правната култура“, 

подробности за които са изложени по-горе. Изхождайки от поддържания от 

служителя за „връзки с обществеността“ архив от медийни публикации се 

отчита 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 организирани от НИП уебинари за 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“, но своевременно са изпълнявани всички 

изискуеми дейности по осъществяваните от ВСС в тези насоки проекти. 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 2019 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 никакви 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 през отчетната 2019 година е с утвърден щат от  

десет съдии, в следния състав: Административен ръководител - председател – 

Пламен Денев; Заместник-председател – Велемира Димитрова; районни 

съдии – Диана Петракиева, Радосвета Станимирова, Диян Атанасов, Гергана 

Антонова-Попова, Зорница Петрова, Христо Христов, Васил Ставрев и Боян 

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

наказателни. 

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. В доклада 

на Районен съд – Габрово се посочва, че всички съдии започват 

своевременно насрочените съдебни заседания, като проявяват старание при 

подготовката и прецизност при провеждането им. Полагат се необходимите 

усилия за създаване на единна практика при решаване на делата. Съдиите, 

разглеждащи определени видове дела, обсъждат възникнали спорни въпроси 

помежду си, като в много случаи се търси мнение и съдействие на съдиите от 

Габровски окръжен съд. През 2019 година, както и през предходните отчетни 

години, е продължена практиката да се дискутират теоретични и практически 

проблеми, като се обсъждат различни тези с цел постигане на единно мнение. 

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.  

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 заместник 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 интернет страницата на ВСС и се прилага към съответното дело.  

През отчетната година не са налагани наказания на служители и съдии 

от състава на съда, с изключение на Димитър Илиянов Янков, който е 

назначен на длъжност „призовкар” в него. Наложено му е предвиденото в чл. 

188, т. 1 от КТ дисциплинарно наказание „забележка” заради извършено 

дисциплинарно нарушение, свързано с виновно неизпълнение на негови 

служебни задължения - за връчване на съобщения по граждански дела, 

произтичащи от заеманата длъжност. 
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Държавни съдебни изпълнители 

Щатните бройки за държавни съдебни изпълнители през отчетния 

период са били две. На едната от тях е назначен съдебен изпълнител – Ясен 

Калинов Чавдаров, който (считано от 03.07.2014 година и по силата на 

издадена заповед от Министъра на правосъдието) е продължил да заема тази 

от посочените длъжности въз основа на чл. 68, ал. 1, т. 4 от КТ – до 

провеждане на конкурс. Съдебно-изпълнителната служба също отчита високи 

резултати, които се дължат на отличната работа и професионалния опит на 

съдебните изпълнители. 

Съдии по вписванията 

Щатните бройки за съдия по вписванията през отчетния период също 

са били две. През отчетната 2019 година съдиите по вписванията са показали 

положителни резултати, които се дължат на добрата организация на 

работния процес в службата, притежаваните от същите лични качества, 

техния професионален опит и дългогодишен юридически стаж. 

Кадрова обезпеченост на съдебната администрация 

Утвърденият щат за административно-техническия персонал в Районен 

съд - Габрово в началото на отчетния период е включвал общо 32 служители.  

Структурата на съдебната администрация е съобразена с Правилника за 

администрацията в съдилищата. Съдът е приключил отчетната 2019 година 

със същия утвърден щат за административно-техническия персонал от 

тридесет и двама служители, с който тя е започната.  

Поради големият 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, в 

доклада на съда е посочено, че и за в бъдеще, както е било през предходните 

две отчетни години, си остава наложително щатната численост на Районен съд 

- Габрово да бъде увеличена с една щатна бройка за длъжност „човешки 

ресурси“.  

През 2019 година, както и през предходните две години, в Районен съд -

Габрово се отчита висок брой заповедни производства по чл. 410 ГПК, които 

продължават да ангажират значителна част от капацитета на съда, с оглед на 

обособената в него структура на делата. В доклада се подчертава, че при 

деловодната обработка на тези вид дела за поредна година продължават да 

участват и съдебни секретари, без които служба „Деловодство” обективно не 

би била в състояние да обработи в срок цялото постъпление от тях. Освен 

преките си задължения, всички съдебни секретари в Районен съд - Габрово 

изпълняват задължения и като деловодители "заповедно производство". 

Допълнителни дейности са възложени и на съдебния архивар и деловодител 

„регистратура”. В доклада е посочено, че това доказва необходимостта от по-

добра кадрова обезпеченост на 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.  
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Районен съд – Севлиево 

Кадрова обезпеченост на съдиите 

Районен съд – Севлиево през 2019 г. има щатна численост от пет съдии, 

от които председател и четири районни съдии, както и един държавен съдебен 

изпълнител и един съдия по вписванията.  

В началото на годината съдийските щатове са били заети от съдиите 

Павел Неделчев, Валерия Аврамова-Христова, Станислав Цветков, Гергана 

Божилова и Христо Христов. 

С решение по протокол № 21 от заседанието на съдийската колегия на 

ВСС, проведено на 02 юли 2019 г., съдия Павел Неделчев - административен 

ръководител - председател на Районен съд – Севлиево, е назначен на длъжност 

„заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на 

Окръжен съд – Габрово, на основание чл. 160 във връзка с чл. 168, ал. 2 от 

ЗСВ. Съдия Неделчев встъпва в длъжност на 22.07.2019 г. 

С решение по същият протокол и на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от 

ЗСВ, съдия Валерия Аврамова - Христова е определена за изпълняващ 

функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд - 

Севлиево, считано от датата на встъпване на съдия Неделчев в длъжност 

„заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на 

Окръжен съд – Габрово, до встъпване в длъжност на нов административен 

ръководител – председател на Районен съд - Севлиево. 

С решение по протокол № 31 от заседанието на Съдийската колегия на 

Висшия съдебен съвет, проведено на 01 октомври 2019 г., е открита процедура 

за избор на Административен ръководител – председател на Районен съд – 

Севлиево, на основание чл. 167, ал. 2 във връзка с чл. 194а, ал. 1 от Закона за 

съдебната власт, който конкурс не е приключил. 

С решение по протокол № 38 от заседанието на Съдийската колегия на 

Висшия съдебен съвет, проведено на 19 ноември 2019 г., Валерия Аврамова – 

Христова е освободена от заеманата длъжност „съдия“ в Районен съд – 

Севлиево, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, считано от 24.11.2019 г. 

С решение по протокол № 38 от заседанието на Съдийската колегия на 

Висшия съдебен съвет, проведено на 19 ноември 2019 г., на основание чл. 175, 

ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, в изпълнение на решение на Съдийската колегия на 

Висшия съдебен съвет по Протокол № 31/23.10.2018 г., съдия Станислав 

Цветков е определен за изпълняващ функциите „административен 

ръководител – председател“ на Районен съд – Севлиево, считано от 24.11.2019 

г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител. 

С решение по протокол № 40 от заседанието на Съдийската колегия на 

Висшия съдебен съвет, проведено на 3 декември 2019 г., Биляна Коева – 

младши съдия в Софийския градски съд е назначена на длъжност „съдия”в 

Районен съд – Севлиево, на основание чл. 160 във връзка с чл. 243 от ЗСВ, 

считано от датата на встъпване в длъжност. Съдия Коева встъпва в длъжност 

на 16 декември 2019 г. 

В доклада на Районен съд – Севлиево се подчертава, че назначаването на 

съдия Павел Неделчев в друг орган на съдебната власт и освобождаването от 
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длъжност на съдия Валерия Аврамова – Христова, са довели до изключителни 

затруднения в организацията на работата и функционирането на всички звена 

в съда и до невъзможност от поддържане на специализация на съдиите от 

есента на 2019 г. Наложило се е всеки съдия да разглежда и решава дела както 

от гражданската, така и от наказателната материя, и то в условия на 

свръхнатовареност. При така създалия се остър кадрови дефицит, 

изпълняващият функциите „административен ръководител – председател“ на 

Районен съд – Севлиево, въпреки осъществяваните допълнителни дейности – 

организационни, административни и „Бюро съдимост”, е работил при 

натовареност от 100 % по всички видове дела и е участвал наравно с 

останалите съдии в графика на дежурствата. 

Държавен съдебен изпълнител през месец януари 2019 г. е била 

Севдалина Георгиева, назначена при условията на чл. 68, ал. 1, т. 3 от  КТ до 

завръщане на титуляря Снежина Дянкова. Считано от 01.02.2019 г. Севдалина 

Георгиева е освободена от заеманата длъжност. След извършен подбор, 

министърът на правосъдието е сключил трудов договор, при условията на чл. 

68, ал. 1, т. 3 от КТ до завръщане на титуляря Снежина Дянкова, за 

изпълнение на длъжността „държавен съдебен изпълнител“ при Районен съд – 

Севлиево с Павлина Гатева. Същата е встъпила в изпълнение на длъжността 

на 01.04.2019 г. 

Съдия по вписванията е била Росица Грозева. Трудовият й договор с 

министърът на правосъдието е при условията на чл. 68, ал. 1, т. 4 от КТ. Със 

заповед № СД-03-297/28.06.2019 г. на министъра на правосъдието, е насрочен 

конкурс за длъжността „съдия по вписванията” при районните съдилища – за 

РС – Севлиево – една свободна длъжност. От кандидатите, взели участие в 

него, никой не е класиран за вторият етап.  

Съдиите Станислав Цветков и Гергана Божилова са с ранг „съдия във 

ВКС и ВАС”. Съдия Христо Христов е с ранг „съдия в ОС“. През м. декември 

2019 г. е направено предложение до Комисията по атестирането и конкурсите 

при Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет за повишаване на място в 

по-горен ранг „съдия в АС“ на съдия Христо Христов на основание чл. 234 от 

ЗСВ. 

Разпределението на делата между съдиите 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 им е използвана 

Централизираната система за случайно разпределение на делата, утвърдена с 

решение на Висшия съдебен съвет и въведена в експлоатация от 01.10.2015 г. 

След преместването на съдия Неделчев в друг орган на съдебната власт 

разпределението е извършвано от и.ф. административен ръководител, а когато 

отсъства от съдия, на който е възложено да изпълнява функциите му. Делата 

по дежурство са разпределяни от съответния дежурен наказателен и 

граждански съдия. 

От началото на 2019 г., съгласно съответни решения на общото 

събрание на съдиите, наказателните дела са разпределяни между съдиите 
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Павел Неделчев, Станислав Цветков и Гергана Божилова, а гражданските дела 

между съдиите Валерия Аврамова и Христо Христов. Всички граждански дела 

по Семейния кодекс са разпределяни само между съдиите Павел Неделчев, 

Станислав Цветков и Гергана Божилова. 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 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 взета мярка за неотклонение „задържане под стража”, са 

разпределяни между всички съдии, разглеждащи граждански дела.  

На 11.12.2019 г. е проведено общо събрание на съдиите, на което е взето 

решение, съгласно което, считано от датата на встъпване в длъжност на съдия 

Биляна Коева, в съда отново се въвежда специализация на съдиите по материя.  

При кадрови състав от четири районни съдии в края на отчетния период 

и отработени 53 човекомесеца, през 2019 г., на база дела за разглеждане, 

натовареността по щат е била 35,58, а действителната натовареност е била 

40,28. Натовареността, на база свършени дела, по щат е била 32,63, а 

действителната натовареност – 36,94. През 2018 г.при пет районни съдии, 

натовареността по щат и действителната натовареност при отработени 60 

човекомесеца 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).  

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. В началото на 

2019 г. съдебната администрация се е състояла от 22 съдебни служители, като 

част от тях са съвместявали и други дейности. 

Предложения за промени в щата 

С решение по протокол № 31 от заседанието на Съдийската колегия на 

Висшия съдебен съвет, проведено на 01 октомври 2019 г., е открита процедура 

за избор на Административен ръководител – председател на Районен съд – 

Севлиево, на основание чл. 167, ал. 2 във връзка с чл. 194а, ал. 1 от Закона за 

съдебната власт, който конкурс не е приключил. Необходимо е след 

приключването на конкурса и в зависимост от решението на Съдийската 

колегия на ВСС, предприемането на спешни мерки за бързото попълване на 

съдийският щат, който би се освободил в случай, че на кандидатът за тази 

длъжност бъде гласувано доверие, или откриването на нова процедура за 

избор на Административен ръководител – председател на Районен съд – 

Севлиево, в случай, че същият не бъде назначен.  

В доклада на съда се посочва, че наличните щатове за служители в 

администрацията на съда са оптимални, обезпечават нормалното му 
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функциониране и не се налага коригирането им. Един от призовкарите 

съвместява задължения за длъжност, за която няма отделен щат, като 

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.  

През отчетната 2019 г. на щатната длъжност Държавен съдебен 

изпълнител в Районен съд - Дряново работи Надежда Кръстева.  

След подадено заявление до Министерството на правосъдието от 

Драгомир Ангелов – съдия по вписвания за преместването му в Районен съд – 

Горна Оряховица на същата длъжност, същият е преместен на основание чл. 

119 от КТ, във връзка с чл. 286 от ЗСВ, считано от 01.01.2019 г. През 2019 г. е 

проведена конкурсна процедура за вакантната длъжност от Министерство на 

правосъдието, като е сключен трудов договор на основание чл. 68, ал. 1, т. 4 от 

КТ с Министъра на правосъдието и Севдалина Стефанова Георгиева. С Акт № 

1 от 01.02.2019 г. същата е встъпила в длъжност „Съдия по вписвания“. 

Кадрова обезпеченост на съдебната администрация 

Поради извършвани кадрови промени, 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. В доклада на съда се подчертава, че служителите 

се справят отлично 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. 

С оглед натовареността на съдиите и служителите, административният 

ръководител на Дряновски районен съд счита, че утвърденият щат е 

оптимален за осигуряване на нормална работа, поради което не се налагат 

промени. 

 

Районен съд – Трявна 

Кадрова обезпеченост на съдиите 
През 2019 г. щатът за съдии в Районен съд – Трявна включва двама 

съдии (председател и районен съдия), един държавен съдебен изпълнител и 
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един съдия по вписванията.  

Длъжността „административен ръководител – председател“ е заемана от 

съдия Вяра Петракиева – Велинова, която има 19 години юридически и 

съдийски стаж, с ранг е „съдия във ВКС и ВАС“ и комплексна оценка „много 

добра“ от последната извършена периодична атестация. 

Длъжността „районен съдия“ е незаета през целия отчетен период. За нея 

е обявен конкурс по реда на чл.189 ал.3 от Закона за съдебната власт още в 

края на 2017 г., който приключи през отчетната 2019 г. без избор на кандидат, 

след като с решение на Съдийската колегия към Висшия съдебен съвет по 

протокол № 20/25.06.2019 г. е отказано преместването в Районен съд – Трявна 

на спечелилия конкурса кандидат, на основание чл. 193 ал. 5 от ЗСВ вр. чл. 

162 т. 3 от Закона за съдебната власт - поради отрицателно становище от 

Комисията по професионална етика към Съдийската колегия на Висшия 

съдебен съвет. 

За периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. на длъжността „районен 

съдия“ в Районен съд – Трявна са командировани съдии от Районен съд – 

Габрово, в случаите на отсъствие на административния ръководител - 

председател. 

„Държавен съдебен изпълнител“ 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. 

Държавният съдебен изпълнител е с 14 години юридически стаж, от които 8 

съдийски. 

„Съдия по вписванията“ е Боряна Казасова – Драмова. В случаите на 

отсъствие, функциите ѝ са изпълнявани от районните съдии, на основание 

чл.279 ал.3 от Закона за съдебната власт. Съдията по вписванията е с 18 

години юридически стаж, като 11 от тях са съдийски. 

При кадрово обезпечаване от един съдия и отработени 12 човекомесеци, 

през 2019 г. действителната натовареност е 40,75 по отношение на делата за 

разглеждане и 37,50 по отношение на свършените дела. Натовареността по 

щат е 20,38 по отношение на делата за разглеждане и 18,75 по отношение на 

свършените дела. 

За сравнение, 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. През 2017 г. 

действителната натовареност е била 27,58 по отношение на делата за 

разглеждане и 26,29 по отношение на свършените дела.  

Видно е при тези данни, че през отчетната година се констатира 

намаляване на натовареността по щат на съдиите в Районен съд – Трявна 

спрямо предходните две години. 

Кадрова обезпеченост на съдебната администрация 

През 2019 г. щатът на Районен съд – Трявна включва 10 на брой съдебни 
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служители.  

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 отчетната 2019 г. на съдебните служители от Районен съд – Трявна 

не са налагани наказания. 

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.  

Предвид невисоката натовареност на Районен съд – Трявна не е налице 

необходимост от увеличаване на щата за съдии и съдебни служители. 

Административният ръководител на съда продължава да е на мнение 

обаче, че на всеки български съд, независимо от броя на работещите в него 

съдии и съдебни служители, както и без значение на натовареността му, 

следва да бъде осигурена качествена и надеждна поддръжка на 

съществуващите електронните системи и предоставяни електронни услуги. 



 41

ІІ. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА В РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА 

 

1. Брой дела за разглеждане  към 01.01.2019 г. 

 

Районен съд - Габрово 

В началото на отчетния период е имало общо 475 несвършени дела за 

разглеждане, от които 348 граждански и 127 наказателни. През 2018 година 

висящите дела са били 346, от които 220 граждански и 128 наказателни. През 

2017 година броя на висящите дела е възлизал на 364 (съгласно 

статистическите отчети), от които 225 граждански и 139 наказателни дела.    

Районен съд - Севлиево 
В началото на отчетния период в Районен съд – Севлиево е имало общо 

169 несвършени дела за разглеждане, от които 131 граждански и 38 

наказателни, при общо 127 неприключили дела (90 граждански и 37 

наказателни) към 01.01.2018 г. и 105 (68 граждански и 37 наказателни) към 

01.01.2017 г. 

Районен съд – Дряново 
В началото на 2019 г. са останали неприключени 52 дела, от които 32 

граждански и 20 наказателни. За сравнение в началото на 2018 г. е имало 

неприключени 52 дела, от които 30 граждански и 22 наказателни. В началото 

на 2017 г. е имало несвършени 49 дела, а в началото на 2016 г. е имало 

несвършени 39 дела.  

Районен съд – Трявна 

В началото на 2019 г. са останали неприключени общо 45 броя дела, от 

които 34 граждански и 11 наказателни, при общо 31 неприключили дела към 

01.01.2018 г. и 33 дела към 01.01.2017 г. 

 

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

 

Районен съд - Габрово 
Броят на постъпилите през 2019 година дела е общо 3 928, от които 2571 

граждански и 1 357 наказателни дела.Броят на постъпилите през 2018 

година дела е бил общо 4 200, от които 2 548 граждански и 1 652 наказателни 

дела. Броят на постъпилите през 2017 година дела е възлизал на 4 752, от 

които 2 955 граждански и 1 797 наказателни дела. 

 Констатира се намаление на новообразуваните дела през 2019 година 

спрямо тези за предходната отчетна година, което е съществено и се равнява 

на 6,95 %. Постъплението през 2018 година е намаляло с 11,62 % в сравнение 

със същото през 2017 година. 

Граждански дела 
Броят на постъпилите през 2019 година дела от този вид е общо 2 571, 

при 2 548 дела постъпили през 2018 година и 2 955дела - през 2017 година.   
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Брой на делата за разглеждане 

Общият брой на гражданските дела за разглеждане към 31.12.2019 

година е възлизал на 2 919. През 2018 година те са били 2 768, а през 2017 

година 3 180.  

Общият брой на гражданските дела за разглеждане през 2019 година 

бележи увеличение с 5,45 % в сравнение с предходната 2018 година и 

намаление с 8,94 % в сравнение с делата за разглеждане през 2017 година. 

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. Общата неблагоприятна икономическа 

ситуация на ниски доходи, на ограничено потребление, свит пазар, слабо 

кредитиране и затруднена търговска практика е продължила да съществува и 

през 2019 година, през която е отчетено незначително намаляване на 

постъплението при заповедните производства по чл. 410 и чл. 417 от ГПК. 

Въпреки намалението, техният брой остава висок и продължава да ангажира в 

значителна степен капацитета на съда, с оглед на обособената в него структура 

на делата.  

Наказателни дела 

Постъпилите наказателни дела през 2019 са 1 357 броя. През 2018 

година те са били общо 1 652, а през 2017 година – 1 797. Данните показват 

спад в общото постъпление на този вид дела, възлизащ на 21,74 % в сравнение 

с делата, постъпили през 2018 година, които на свой ред са били с 8,07 % по-

малко от тези, постъпили през 2017 година.  
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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 намалението тези дела са значително на 

брой и си остават един много сериозен ангажимент за съдиите, защото се 

разглеждат и решават в рамките на 24 часа и изискват своевременно 

реагиране. Делата по чл. 243 от НПК също следва да се отчитат като такива, 

тъй като винаги изискват подробно и точно запознаване с целия приложен 

материал по делото, производството по което е прекратено от прокурора.  
 

Видове дела 

  

Висящи в 

началото 

на 

периода 

Постъпили 

през 
годината 

Всичко за 

разглеждане 

година 

  

А   б 1 2 5 

Наказателни общ 

характер дела 
И 

2017 35 253 288 

2018 62 227 289 

2019 52 257 309 

Наказателни 

частен характер 

дела 

К 

2017 7 11 18 

2018 4 22 26 

2019 6 15 21 

Дела по чл.78а НК Л 

2017 3 40 43 

2018 4 25 29 

2019 5 38 43 

Частни 

наказателни дела 
М 

2017 10 1065 1075 

2018 5 1058 1063 

2019 7 781 788 

Частни 

наказателни дела 

– разпити 

Н 

2017 0 71 71 

2018 0 73 73 

2019 1 63 64 

Админстративно 

наказателен 

характер дела 

О 

2017 84 357 441 

2018 51 247 298 

2019 56 203 259 

Общо 
наказателни 

дела 
П 

2017 139 1797 1936 

2018 126 1652 1778 

2019 127 1357 1484 

 

Наказателни дела за разглеждане 

Общият брой на наказателните дела за разглеждане към 31.12.2019 

година е възлизал на 1 484. През 2018 година тези дела са били 1 778, а през 

2017 година – 1 936. 
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Спрямо установените нива през двете предходни години, както и тези на 

общия брой дела за разглеждане през 2019, тенденцията е 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.  

 

Видове дела 

Общо 

постъпили 

дела през 

отчетния 

период 

Дела за 

разглеждане 

Свършени 

дела 

  

Наказателни общ 

характер дела 

253 288 226 

227 289 237 

257 309 242 

Наказателни 

частен характер 

дела 

11 18 14 

22 26 20 

15 21 15 

Дела по чл.78а 

НК 

40 43 39 

25 29 24 

38 43 40 

Частни 

наказателни дела 

1065 1075 1070 

1058 1063 1056 

781 788 782 

Частни 

наказателни дела 

– разпити 

71 71 71 

73 73 72 

63 64 64 

Админстративно 

наказателен 

характер дела 

357 441 390 

247 298 242 

203 259 216 

Общо 

наказателни 

дела 

1797 1936 1810 

1652 1778 1651 

1357 1484 1359 

 

Районен съд – Севлиево 

Общият брой на постъпилите през 2019 година дела е 1 966, от които 

1 488 граждански и 478 наказателни дела. При пет съдии по щат 

средномесечното постъпление на един съдия е 32,77 дела. Стояли са за 

разглеждане 2 135 дела, от които 169 (7,92 %) несвършени от 2018 г. 
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През 2018 г. общият брой на поскъпилите дела е бил 2 112, от които 

1614 граждански и 498 наказателни дела. При пет съдии по щат 

средномесечното постъпление на един съдия е било 35,20 дела. Стояли са за 

разглеждане 2239 дела, от които 127 (5,67 %) несвършени от 2017 г. 

През 2017 г. общият брой на постъпилите дела е бил 2 108, от които 

1600 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. 
 

Година 

 

ВИСЯЩИ 

ПОСТЪПИЛИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ 

гр. дела нак. дела общо 

2017 105 1600 508 2108 2213 

2018 127 1614 498 2112 2239 

2019 169 1488 478 1966 2135 

 

Анализът на данните сочи известен спад на постъплението от дела при 

съпоставка с 2018 г. и с 2017 г. За разлика от предходните две години, през 

2019 г., е налице чувствително намаление на постъплението на 

новообразуваните граждански дела.  Прави впечатление намалението в броя 

граждански дела по общия ред в сравнение с предходната година - 325 през 

2019 г., при 406 през 2018 г. В сравнение с 2017 г., когато са били 285 дела е 

налице увеличение. Отново е намалял броят на заповедните производства в 

сравнение с 2018 г. и 2017 г. Налице е обаче значително увеличение при 

административните дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ (10 през 2019 г., при 1 през 2018 

г. и 2 през 2017 г.). При наказателните дела е налице намалено постъпление 

при наказателните общ характер дела и делата по чл. 78а от НК. В сравнение с 

2018 г. и 2017 г. се е увеличило постъплението при наказателните частен 

характер дела (14 през 2019 г., при 5 през 2018 г. и 11 през 2017 г.).    

Граждански дела 

През отчетната година са постъпили 1488 граждански дела. Останали 

несвършени от 2018 г. са били 131 граждански дела, от което следва, че през 
отчетната 2019 г. са стояли за разглеждане общо 1619 дела. 

 

Табличен вид на данните за три години 

  

  

Видове дела 

  

  

  

  

година 

  

Висящи в началото
на периода 

Постъпили през
годината 

  

Всичко за 

разглеждане 

  

Граждански дела  

по общия ред 
А 

2017 56 285 341 

2018 76 406 482 

2019 125 325 450 

Производства по чл. 310 ГПКБ 

2017 4 22 26 

2018 2 26 28 

2019 1 19 20 

Админстративни дела  по В 2017 0 2 2 
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Сравнителният анализ сочи, че за разлика от 2018 г., когато е бил 

реализиран значителен ръст при новообразуваните граждански дела по общия 

ред, през 2019 г. е налице намаление - 81 броя (24,92 %) по-малко от 2018 г., 

но с 40 броя (14,04 %) повече от 2017 г.  

И в доклада на Районен съд – Севлиево се обръща специално внимание 

на заповедните производства и свързаните с тях искови производства по чл. 

422 от ГПК. През 2019 г. заповедните дела съставляват 59% от общото 

постъпление от граждански дела. Промените в чл. 410,  чл. 411 и чл. 417 от 

ГПК ще доведат до съществено натоварване на съдиите, тъй като те ще трябва 

да следят за неравноправни клауза в договорите, сключени с потребителите, 

както и дали е налице обоснована вероятност за това;документът, от който 

произтича вземането на банката, заедно с всички негови приложения, 

включително приложимите общи условия.  

 

Наказателни дела 

През отчетната година са постъпили общо 478 наказателни дела. 

Останали несвършени от 2018 г. са били 38 наказателни дела, или през 

отчетната 2019 г. са стояли за разглеждане общо 516 дела. 
 

Табличен вид на данните за три години 

 

Видове дела 

 

 

година 

 

Висящи в 

началото на 

периода 

Постъпили 

през 
годината 

В т.ч.: 

върнати от 

горна 

инстанция 

 

Всичко за 

разглеждане 

 

НОХД 

2017 13 151 1 164 

2018 15 163 0 178 
2019 15 127 0 142 

НЧХД 

2017 1 11 0 12 
2018 4 5 0 9 

2019 0 14 0 14 

АНД по чл.78а НК 

2017 4 50 0 54 

2018 4 23 0 27 
2019 3 19 0 22 

ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ 2018 1 1 2 

2019 0 10 10 

Частни граждански дела Г 

2017 4 282 286 

2018 11 246 257 

2019 2 254 256 

Дела по чл. 410 и чл. 417 ГПКД 

2017 2 1009 1011 

2018 0 935 935 

2019 3 880 883 

Други граждански дела Ж 

2017 2 0 2 

2018 0 0 0 

2019 0 0 0 

Общо граждански дела З 

2017 68 1600 1668 

2018 90 1614 1704 

2019 131 1488 1619 
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ЧНД 

2017 1 153 0 154 

2018 1 172 0 173 

2019 4 166 0 170 

ЧНД - разпити 

2017 0 57 0 57 
2018 0 49 0 49 
2019 0 61 0 61 

АНД 

2017 18 86 0 104 

2018 13 86 0 99 

2019 16 91 0 107 

ОБЩО  

2017 37 508 1 545 
2018 37 498 0 535 
2019 38 478 0 516 

 

За разлика от отчетеното през 2018 г., при съпоставка с 2017 г., 

увеличено постъпление при НОХД, през 2019 г. е налице значително 

намаление на постъплението при тези дела в сравнение с 2017 г. и 2018 г. През 

2019 г. в сравнение с 2018 г. и 2017 г. значително се е увеличило 

постъплението при НЧХД. Продължава тенденцията на намаляване на 

постъплението при делата по чл. 78а от НК. Постъплението на ЧНД е по-

малко в сравнение с 2018 г., но по-голямо от това през 2017 г. Налице е 

значително увеличение на ЧНД за разпити в сравнение с 2018 г., броят им е 

по-голям и от 2017 г. При АНД по обжалване на наказателни постановления 

също се отчита увеличение в сравнение с предходните две години.  

Сравнителен анализ на данните за НОХД 

През 2019 г. са образувани 127 НОХД, като заедно с останалите 

несвършени от 2018 г. 15 броя, през отчетната година са стояли за разглеждане 

общо 142 дела от този вид. 
 

Табличен вид на данните за три години 

НОХД 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

нови 

дела 
общо за 

разгл. 
нови 

дела 

общо за 

разгл. 

нови 

дела 
общо за разгл.

Гл. II НК - 

Прест. против 

личността 

14 

(9,27%) 

14 

(8,54%) 

8 

(4,91%) 

10 

(5,62%) 

6 

(4,72%) 

9 

(6,34%) 

Гл.III НК-Прест.п-в 

правата на гражданите
0 0 0 0 1 

(0,79%) 

1 

(0,70%) 

Гл. IV НК - Прест.  

п-в брака,  

семейството и 

младежта 

7 

(4,64%) 

9 

(5,49%) 

2 

(1,22%) 

3 

(1,68%) 

4 

(3,15%) 

4 

(2,82%) 

Гл. V НК- 

Престъпления п-в  

собствеността 

22 

(14,57%) 

28 

(17,07%) 

34 

(20,86%) 

37 

(20,79%) 
17 

(13,39%) 

21 

(14,79%) 

Гл. VI НК-Прест.  

п-в стопанството 

18 

(11,92%) 

21 

(12,80%) 

9 

(5,52%) 

11 

(6,18%) 
4 

(3,15%) 

4 

(2,82%) 

Гл. VIII НК-Прест.  

п-в дейността на  

държ. органи и общ. 

органи 

3 

(1,99%) 

3 

(1,83%) 

3 

(1,84%) 

3 

(1,68%) 
0 

 

0 

 

Гл. IX НК- 

Документни 

престъпления 

4 

(2,65%) 

5 

(3,05%) 

5 

(3,07%) 

5 

(2,81%) 
3 

(2,36%) 

3 

(2,11%) 
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Гл. X НК- Прест.  

п-в реда и общ. спок. 

3 

(1,.98%) 

3 

(1,83%) 

0 

 

0 

 

0 0 

Гл. XI НК- 

Общоопасни 

престъпления 

80 

(52,98%) 

81 

(49,39%) 

102 

(62,58%) 

109 

(61,24%) 

92 

(72,44%) 

100 

(70,42%) 

 

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.  
 

Районен съд – Дряново 

През отчетната 2019 г. в Районен съд - Дряново са постъпили общо 660 

дела. С останалите несвършени от предходен период, през годината е имало 

за разглеждане общо 712 дела от всички видове. За сравнение през 2018 г. в 

Районен съд - Дряново е имало за разглеждане общо 889 дела от всички 

видове. А през 2017 г. е имало общо 836 дела. След отчетената през 

предходните четири години тенденция за ежегодно увеличение, 

постъплението на делата през изминалата година се връща към нивата от 2016 

г., когато е имало за разглеждане общо 655 броя дела. През 2017 г. 

увеличението е било особено значително – общо 216 повече в сравнение с 

2016 г. В сравнение с 2018 г. през изминалата година е имало 177 дела по-

малко, а в сравнение с 2017 г. – 124 дела по-малко. 

В края на отчетната 2019 г. са останали несвършени общо 52 дела, като 

броят им е равен с останалите несвършени през 2018 г. и с три броя повече от 

останалите несвършени в края на 2017 г. 49 дела. Изразено в проценти 

съотношението между останалите несвършени дела в края на 2019 г. и общо 

разгледаните дела през годината е 7,8%. 

 

Година дела за 

разглеждане 

наказателни 

дела 

граждански 

дела 

дела от 

предходна  

година 

новообразувани 

дела 

2017 836 бр. 241 бр. 595 бр.  49 бр.  787 бр.  

2018 889 бр. 281 бр. 608 бр.  52 бр. 837 бр. 

2019  712 бр. 176 бр. 484 бр.  52 бр.  660 бр.  

Граждански дела 

В началото на 2019 г. в Районен съд - Дряново са останали несвършени 

32 граждански дела при 30 граждански дела през 2018 г. и 32 граждански дела 

в началото на 2017 г.  

През отчетната 2019 г. в Районен съд - Дряново са постъпили общо 484 

граждански дела. По видове същите се разпределят, както следва: 

граждански дела по общия ред - 71 бр.; производства по чл. 310 ГПК - 7 бр.; 

частни граждански дела – 191 бр.; дела по чл. 410 и чл. 417 ГПК - 198 бр.; 

други граждански дела – 17 бр.  

През 2019 г. общият брой граждански дела за разглеждане е бил 516 

при 608 през 2018 г. и при 595 броя за 2017 г. В сравнение с 2018 г. е имало за 

разглеждане 92 дела по-малко, а в сравнение с 2017 г. - 79 дела по-малко. 
 

Табличен вид на гражданските дела по видове за три години  

Дела 2017 2018 2019 
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Висящи/ 

Постъпили/ 

Общо за 

разглеждане 

32 563 595 30 578 608 32 484 516 

Искове по СК 

в т.ч. Издръжка 

 

7 

1 

63 

6 

70 

7 

8 

1 

162 

5 

170 

6 

8 

1 

48 

6 

56 

8 

Искове по КТ 

 

4 20 24 - 4 4 3 3 6 

Делби 

 

4 6 10 1 5 6 2 2 4 

Чл.410 и чл.417 

ГПК 

- 290 290 - 223 223 - 198 198 

Вещни искове 

 

2 2 4 2 3 5 2 6 8 

Обл. искове 3 8 11 6 15 21 6 12 18 

 

Табличен вид на данните за три години 

Наказателни дела 

В началото на 2019 г. несвършените от предходен период наказателни 

дела са били 20. За сравнение в началото на 2018 г. несвършени са били 22 

наказателни дела, а в началото на 2017 г. - 17 броя дела. Несвършените дела по 

видове са както следва: 5 НОХД, 1 НЧХД, по 1 дело по чл. 78а от НК и ЧНД, 

както и 12 АНД.  

Брой на постъпилите дела 

През отчетната 2019 г. в Районен съд - Дряново са постъпили общо 176 

наказателни дела. Сравнителният анализ показва, че през 2019 г. при 

съпоставка с данните за 2018 г. е налице значително повишение в 

  

  

Видове дела 

  

  

  

  

година 

  

Висящи в 

началото на 

периода 

Постъпили 

през годината 

  

Всичко за 

разглеждане 

  

Граждански   дела по общия ред А 

2017 28 68 96 

2018 25 88 113 

2019 30 71 101 

Производства по чл.310 ГПК Б 

2017 1 9 10 

2018 1 5 6 

2019 1 7 8 

Админстративни дела  по ЗСПЗЗ 

и ЗВГЗГФ 
В 

2017 0 0 0 

2018 0 0 0 

2019 0 0 0 

Частни  граждански дела Г 

2017 2 160 162 

2018 2 138 140 

2019 - 191 191 

Дела по чл. 410 и чл. 417 ГПК Д 

2017 0 290 290 

2018 0 223 223 

2019 0 198 198 

Други граждански дела Е 

2017 1 36 37 

2018 2 124 126 

2019 1 17 18 

Общо граждански  дела Ж 

2017 32 563 595 

2018 30 578 608 

2019 32 484 516 
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постъпленията по дела от групите НОХД и НЧХД. През 2019 г. в Районен съд 

- Дряново са образувани 46 наказателни общ характер дела, при 36 

новообразувани дела от този вид през 2018 г. и 52 броя през 2017 г. Постъпили 

са и 4 НЧХД при 1 брой през 2018 г.  

Намаление се отчита при делата по реда на чл.78а НК АНД.  
 

Табличен вид на НОХД по видове за три години 

Наказателни общ  

характер дела 

2017 година 2018 година 2019 година 

постъпи
ли 

общо за 

разглеж
дане 

постъпи
ли 

общо за 

разглеж
дане 

постъпил
и 

общо за 

разглеж
дане 

Гл.II НК – Прест. против 

личността 

1 1 1 1 0 0 

Гл.IV НК – Прест. п-в 

брака, семейството и 

младежта 

1 1 0 0 1 1 

Гл.V НК – Прест. против 

собствеността 

13 13 4 6 8 9 

Гл.VI НК – Прест. против 

стопанството 

3 3 3 3 1 1 

Гл.VIII НК – Прест. п-в 

дейността на държ. 

органи и обществени 

организации 

1 1 1 1 2 2 

Гл. XI НК-Общоопасни 

престъпления 

33 34 27 28 32 36 

 

Сравнителният анализ сочи, че основното постъпление продължава да се 

определя от делата за общоопасни престъпления, като в това отношение се 

запазва тенденцията от предходни години. През отчетния период се наблюдава 

увеличение с 8 броя на новообразуваните дела от този вид в сравнение с 2018 

г. и увеличение с 2 броя в сравнение с броя дела от този вид, разгледани през 

2017 г.При делата за престъпления против собствеността се наблюдава 

увеличаване на внесените от прокуратурата обвинителни актове.  

Брой дела за разглеждане 

През отчетната 2019 г. в съда е имало за разглеждане общо 196 броя 

наказателни дела от всички видове. Общият брой дела за разглеждане през 

2018 г. е бил 281 броя, а през 2017 г. е бил 241 броя.  
 

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 

2017 1 52 53 

2018 3 37 40 

2019 5 46 51 

Наказателни 

частен характер 

дела 

2017 - 2 2 

2018 1 1 2 

2019 1 4 5 

Дела по чл.78а НК 

2017 2 22 24 

2018 2 8 10 

2019 1 7 8 

Частни 

наказателни дела 

2017 - 60 60 

2018 - 151 151 
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2019 1 82 83 

Частни 

наказателни дела 

- разпити 

2017 - 12 12 

2018 - 20 20 

2019 - 11 11 

Административно 

- наказателен 

характер дела 

2017 14 76 90 

2018 16 42 58 

2019 12 26 38 

Общо 

наказателни дела 

2017  17 224 241 

2018  22 259 281 

2019 20 176 196 

 

Районен съд – Трявна 

Общият брой на постъпилите дела в Районен съд – Трявна през 2019 

година е 444. 

Граждански дела 

Броят на постъпилите през 2019 г. граждански дела е 304. 

От общо постъпилите през миналата година 304 броя граждански дела, 

168 броя са дела по чл.410 и чл.417 ГПК, което е около 55,26 % от всички 

постъпили граждански дела. 

Средномесечното постъпление по граждански дела на един съдия от 

Районен съд –Трявна за отчетната 2019г. е 25,33 дела. 

За сравнение броят на постъпилите през 2018 г. граждански дела в 

Районен съд – Трявна е 449, през 2017 г. – 346. Сравнителният анализ на трите 

сравнителни години показва, че през отчетната 2019 г. се констатира 

съществено намаление в броя на постъпилите граждански дела, което е много 

по-голямо спрямо 2018 г.  (със 146 броя) и по-малко спрямо 2017 г. (с 42 броя). 

В процентно съотношение намалението спрямо 2018г. е с 32,29 %, а спрямо 

2017 г. е с 12,14 %.  

Намалението в общия брой на постъпилите граждански дела през 2019г. 

в Районен съд – Трявна е следствие на намаление в постъплението по почти 

всички видове граждански дела, с изключение на административните дела по 

ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ (при които има леко увеличение). Една от причините за 

горните показатели е обстоятелството, че през 2018г., която е годината с най-

много постъпили граждански дела измежду трите сравнителни, са заведени 

значителен брой дела от един от доставчиците на услуги на територията на 

Община Трявна – общо 100 броя за 2018 г., за разлика от другите две, през 

които постъплението от този доставчик е било много по-незначително. 

Брой дела за разглеждане 

През отчетната 2019 г. Районен съд – Трявна е имал за разглеждане 

общо 338 граждански  дела, от които 34 броя висящи в началото на отчетния 

период и 304 са постъпили през годината. 

По видове дела същите се разпределят, както следва: граждански дела по 

общия ред –  65 броя; производства по чл.310 ГПК – 3 броя; административни 

по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ – 6 броя; частни граждански дела – 46 броя; дела по 

чл.410 и чл.417 ГПК – 168 броя; други граждански дела – 16 броя. 

За сравнение броят на разглежданите през 2018 г. дела в Районен съд – 

Трявна е бил 472, разпределени по видове, както следва:граждански дела по 
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общия ред –  93 броя; производства по чл.310 ГПК – 8 броя; административни 

по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ – 4 броя; частни граждански дела – 53 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, разпределени по видове, 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. 

Общо разгледаните през 2019 г. граждански дела по общия исков ред се 

разпределя по видове, както следва: 

- искове по СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ – 55 броя, от които 

50 броя са новообразувани дела, 1 брой дело по подсъдност и 1 брой дело, 

продължаващо под същия номер, а 3 броя са останали несвършени от 

предходната година; 

- облигационни искове – 16 броя, от които 5 броя дела са 

новообразувани дела, 2 броя дела по подсъдност и 9 броя дела са останали 

несвършени от предходната година; 

- вещни искове – 10 броя, като 6 броя от тях са новообразувани дела и 4 

броя са останали несвършени дело от предходната година; 

- делби и искове по ЗН – 5 броя, 2 броя от които са новообразувани дела 

и 3 броя са останали несвършени дела от предходната година; 

- установителни искове – 20 броя, като 14 от тях са новообразувани дела 

и 6 броя са дела останали несвършени от предходната година; 

- искове по КТ – 3 броя новообразувани дела; 

- административни производства – 10 броя, 6 броя от които са 

новообразувани дела и 4 броя са останали несвършени дела от предходната 

година. 

От разгледаните граждански дела по общия ред най-голям дял имат 

исковете по СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет., ЗБЖИРБ. От тях 7 броя са искове за 

развод и недействителност на брака, 18 броя са дела за развод по взаимно 

съгласие, 2 броя са искове за издръжка и изменението ѝ, както и 4 броя 

производство по Закона за защита от домашното насилие. 

Следващи по брой от гражданските дела по общия ред са 

установителните искове. Малко след тях се нареждат облигационните искове, 

административните производства и вещните искове, следвани от делбите. 

Наказателни дела 

Броят на постъпилите през 2019 година наказателни дела е 140. 

По видове дела същите се разпределят, както следва:наказателни общ 

характер дела – 33 броя; наказателни частен характер дела – 1 брой; дела по 

чл.78А НК – 4 броя; частни наказателни дела – 66 броя; частни наказателни 

дела – разпити – 9 броя; административно-наказателен характер дела – 27 

броя. 

Средномесечното постъпление на един съдия от Районен съд –Трявна за 

отчетната 2019 г. е 11,67 дела. 

За сравнение общият брой на постъпилите наказателни дела през 2018 г. 

е бил 220, както следва:наказателни общ характер дела – 35 броя; наказателни 
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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. 

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. 

По видове престъпления постъплението на наказателни дела през 2019 г. 

е следното: престъпления против личността – 2 броя; престъпления против 

собствеността – 7 броя; престъпления против стопанството – 1 брой; 

документи престъпления – 1 брой; общоопасни престъпления – 22 броя. 

Посочените данни обосновават извод за съществено намаление в броя на 

постъпилите наказателни дела през изминалата година спрямо предходните 

две години. Намалението през отчетната е с 34,27 % спрямо 2018 г. и с 50,53 % 

спрямо 2017 г. 

Основната причина за намаленото постъпление през отчетната година е 

в намаления брой новообразувани частни наказателни дела - 66 броя през 2019 

г., спрямо 128 броя през 2018 г. и 127 броя през 2017 г. Намалението 

произтича най-вече от пониженото постъпление на частните наказателни дела 

по чл.159а от НПК, т.е. на исканията от наблюдаващия досъдебното 

производство прокурор за предоставяне на данни от предприятията, 

предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги. През 

отчетната 2019 г. са били образувани едва 50 броя такива частни наказателни 

дела, докато през 2018 г. – 111 броя, а през 2017 г. – 114 броя. 

Понижението в постъплението се дължи и на по-малкия брой заведени 

дела по чл.78А от НК през отчетната година – 4, спрямо 11 през 2018 г. и 26 

броя спрямо 2017 г. 

Останалите видове наказателни дела бележат устойчивост в 

постъплението.  

По видове престъпления от НК най-голям дял от разглежданите през 

2019г. 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, а престъпленията против собствеността са 7 броя. 

За сравнение, през 2018 г. са постъпили също толкова дела от посочените 

видове, а през 2017 г. – 24 наказателни дела за извършени общоопасни 

престъпления и 8 броя - запрестъпления против собствеността. 

Брой дела за разглеждане 

През 2019г. Районен съд – Трявна е имал за разглеждане общо 151 

наказателни дела, от които висящи в началото на периода са 11 броя, а 

постъпили през годината са 140 наказателни дела.  

За сравнение общият брой на разглежданите наказателни дела през 2018 

г. е бил 218, а 2017 г. – 299. 
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От изложените по-горе данни може да се обобщи, че през 2019 година в 

сравнение с предходните две години е налице спад в броя на новообразуваните 

дела, респективно и на общия брой дела за разглеждане, във всички районни 

съдилища в съдебния окръг. По-незначително е намалението в районните 

съдилища в Габрово и Севлиево, докато в съдилищата в Дряново и Трявна то е 

по-ясно изразено.  

 

3. Свършени дела 

 

Районен съд – Габрово 

През 2019 година общият брой на всички свършени дела е 3 906, като 

включва 1 359 наказателни дела и 2 547 граждански дела. В рамките на 

тримесечния срок са приключени 3 568 дела, или 91 % от всички свършени 

дела. 

 През 2018 година общият брой на всички свършени дела е бил 4 071, в 

това число 1 651 наказателни и 2 420 граждански дела. В рамките на 

тримесечен срок са били приключени 3 740 броя, или 92 % от всички 

свършени  дела.  

През 2017 година общият брой на свършените дела е бил 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. 

Изложеното сочи, че през 2019 година са продължили да се отчитат 

положителни резултати във връзка с осъществяваната от страна на съда 

дейност по разглеждането и решаването на делата в рамките на тримесечен 

срок.  

Граждански дела  

Общият брой на свършените през 2019 година граждански е 2 547. От 

тях в срок до 3 месеца са приключили 2 330 дела, или 91 %. През 2018 година 

броя на свършените граждански дела е бил 2 420. От тях в срок до 3 месеца са 

приключили 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 2 655 дела, или 90 %.  

Наказателни дела 

Броят на всички свършени наказателни дела през 2019 година  

възлиза на 1 359. От тях 1 238 дела, или 91 %, са били приключени в срок до 

3 месеца. Броят на свършените наказателни дела през 2018 година е възлизал 

на 1 651. От тях 1 495 дела, или 91 %, са приключени в срок до 3 месеца. През 

2017 година техният брой е бил 1 810. От същите, 1 614 дела, или 89 %, са 

приключени в срок до 3 месеца. 

 

Районен съд – Севлиево 

През 2019 г. общият брой на свършените дела е 1 958 (1 484 граждански 

и 474 наказателни), от които 1 861 (95 %) в срок до 3 месеца. При 2 135 дела 

за разглеждане, свършените 1 958 съставляват 91,71 %. В края на отчетния 

период висящите дела са 177 броя. 



 55

През 2018 г. общият брой на свършените дела е бил 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 

2 213 дела за разглеждане, свършените 2 086 съставлявали 94,26 %. В края на 

отчетния период висящите дела са били 127 броя. 

Анализът на данните за поредна година е показателен за бързината на 

правораздаване в Районен съд – Севлиево, независимо от обстоятелството, че 

от края на лятото на 2019 г. до края на отчетния период същият е работил при 

остър кадрови дефицит. Този 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 2019 г. е бил 1 619, 

от които са свършени 1 484. От свършените дела, 1 424 (96,00 %) 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 

2017 1 668 1 578 1 485 94,11 % 

2018 1 704 1 573 1 518 96,50 % 

2019 1 619 1 484 1 424 96,00 % 
 

Наказателни дела 

Общият брой наказателни дела за разглеждане през 2019 г. е бил 516, от 

които са свършени 474. От свършените дела, 437 (92 %) 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 

2017 545 508 474 93,31 % 

2018 535 497 473 95,17 % 

2019 516 474 437 92,00 % 
 

Въпреки кадровия дефицит в последното петмесечие на 2019 г. 

традиционно за работата на съда остава високият процент на свършени дела в 

инструктивния 3-месечен срок. 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. 
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Определящи за по-голямата продължителност на гражданските производства 

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 и на свидетели. 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 

Общият брой на свършените дела през 2019 година е 668. В рамките на 

тримесечен срок са приключени 621 дела, или 93 % от всички свършени 

производства. 
 

Граждански дела 

Общият брой граждански дела за разглеждане през 2019 г. е бил 516, от 

които са свършени 486. От свършените дела, 461 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 

2017 595 565 536 95 % 

2018 608 576 545 95 % 

2019 516 486 461  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 усилията на магистратите, работили през годината и на утвърдената 

организация на работа в отделните служби, което позволява бързо 

обработване на постъпващите документи и срочно произнасяне по делата.  

Няма съдебни заседания, които са отлагани по причина на съдията. 

Делата са отлагани основно поради неявяване на страната и неин представител 

по уважителни причини (чл. 142, ал. 2 ГПК); заради доказателствени искания, 

включително възлагане на допълнителни задачи на експерти и поради 

конституиране на нови страни.   

Наказателни дела 

Общият брой наказателни дела за разглеждане през 2019 г. е бил 196, от 

които са свършени 182. От свършените дела 160 броя или 88 % са приключили 

в 3-месечен срок, считано от датата на образуването им.  
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Табличен вид на свършените наказателни дела 

Година Дела за 

разглеждане 

Свършени 

дела 

Дела, свършени в 

инструктивния тримесечен 

срок 

Процентно 

съотношение 

2017 241 219 194 89 % 

2018 281 261 236 90 % 

2019 196 182 160  88 % 
 

От изложените данни за три години е видно, че през 2017 г. и 2018 г. се 

отчита приблизително равен процент дела, приключили в тримесечен срок – 

89 % през 2017 г. и 90 % през 2018 г. През отчетната 2019 г. делата свършени в 

тримесечния срок са значително по-малко като брой, но е запазено 

процентното съотношение от предходните две години. 

 

Районен съд – Трявна 

Видно от статистическите отчети общият брой на свършените дела 

през 2019 годинае 450. В рамките на тримесечен срок са приключени 426 

дела, или 95 % от всички свършени производства. 

Граждански дела  

Броят на свършените граждански дела през 2019 г. e бил 309. От тях 

свършени в срок до 3 месеца са 294 дела или 95 %. 

За сравнение броят на свършените граждански дела  през 2018 г. e бил 

438, от които свършени в срок до 3 месеца - 423 дела или 97 %. През 2017 г. 

броят на свършените граждански дела е бил 341, от които 314 или 92 % са 

приключили в срок до 3 месеца. 

През отчетната година се констатира намаление в процента на 

свършените граждански дела в 3-месечен срок спрямо предходната 2018 г., но 

увеличение спрямо 2017 г., което не е съществено. 

Наказателни дела 

Броят на свършените наказателни дела през 2019 г. е 141. В срок до 3 

месеца са свършени 132 броя дела или 94 % от делата. 

През изминалата година е налице незначително понижение в процента 

на свършените наказателни дела в срок до 3 месеца. През 2019 г. в този срок са 

свършени 94 % наказателни дела, спрямо 96 % през 2018 г. и 98 % през 2017 

г., поради което понижението не е съществено.  

 

3.1 Брой на решените дела с акт по същество – анализ по видове 

 

Районен съд – Габрово 

През 2019 година броят на решените дела чрез акт по същество възлиза 

на 3 302 дела, от които 2 195 граждански и 1 107 наказателни. 

През 2018 година броят на решените с акт по същество дела е бил 3 544, 

от които 2 126 граждански и 1 418 броя наказателни.  

През 2017 година броят на решените дела с акт по същество е бил 4 193, 

от които 2 617 граждански и 1 576 наказателни. 

Граждански дела 

Решените с акт по същество граждански дела през 2019 година са 2 195 

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

както следва: 

- граждански дела по общия ред – 504 дела за отчетната година, при 388 

дела за 2018 година и 370 за 2017 година; 

- производства по чл. 310 от ГПК – 30 дела за 2019 година, при 23 броя 

за 2018 година и 34 броя за 2017 година; 

- производство по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ – през 2019 и 2018 година няма 

такива дела, при 1 дело за 2017 година; 

- частни граждански дела – 361 дела за 2019 година, при 336 дела за 

2018 година и 349 броя за 2017 година; 

- дела по чл. 410 и чл. 417 от ГПК – 1 299 дела за отчетната година, при 

1 379 дела за 2018 година и 1 863 броя за 2017 година; 

- други граждански дела – за отчетната 2019 година е свършено 1 дело, 

за предходните две години няма такива дела. 

Наказателни дела 

Общият брой на наказателните дела в Районен съд - Габрово, решени 

чрез акт по същество през 2019 година, възлиза на 1 107. 

 По видове дела разпределението по този показател се разделя, както 

следва: 

- наказателни общ характер дела – 110 броя за отчетната година, при 

122 дела за 2018 година и 116 дела за 2017 година; 

- наказателни частен характер дела – 3 дела през 2019 година, при 8 дела 

за 2018 година и 8 дела за 2017 година; 

- дела по чл. 78а от НК – 36 дела за 2019 година, при 23 дела за 2018 

година и 39 дела за 2017 година; 

- частни наказателни дела – 771 през 2019 година, при 1 042 дела за 

2018 година и 1 052 дела за 2017 година; 

- частни наказателни дела – разпити – през 2019 година не са отчетени 

решения, постановени чрез акт по същество по тези дела, тъй като през нея 

всички дела от този вид – общо 64 на брой, са прекратени след приключване 

на съответното процесуално-следствено действие по тях. Същото важи и за 

всички - 72 дела от този вид, за 2018 година. През 2017 година тези дела са 

били 71. 

- административно-наказателен характер дела – 187 дела приключили с 

акт по съществопрез отчетната година, при 223 дела за 2018 година и 361 дела 

за 2017 година. 

 

Районен съд – Севлиево 

От свършените през 2019 г. общо 1 958 дела, с акт по същество са 

приключили 1 650 дела, от които 1 330 граждански и 320 наказателни дела. 

Граждански дела 

През 2019 г. със съдебен акт по същество са приключили 1 330 от общо 

свършените 1 484 граждански дела. 

През 2018 г. със съдебен акт по същество са приключили 1 419 от общо 

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

свършените 1 578 дела. 

Решените през 2019 г. със съдебен акт по същество 1 330 дела се 

разпределят по видове по следния начин: 257 дела по общия ред, 12 дела в 

производства по чл. 310 ГПК, 2 административни дела по ЗСПЗЗ и ЗВСВЗГФ; 

229 ЧГД и 830 дела по чл. 410 и чл. 417 ГПК. 

По 1 237 дела искът е бил уважен изцяло, по 49 дела искът е уважен 

отчасти, а по 44 дела е отхвърлен. 

Наказателни дела 

През отчетната 2019 г. от общо свършените 474 наказателни дела, със 

съдебен акт по същество са приключили 320. 

През 2018 г. от общо свършените 497, със съдебен акт по същество са 

приключили 339 наказателни дела. 

През 2017 г. със съдебен акт по същество са приключили 361 

наказателни дела от общо свършените 508 броя.  

Решените през 2019 г. със съдебен акт по същество 320 наказателни дела 

се разпределят по видове по следния начин: 49 присъди по НОХД; 8 присъди 

по НЧХД; 20 решения по дела по чл. 78а НК; 156 определения и 

разпореждания по ЧНД и 87 решения по АНД по наказателни постановления.  

 

Районен съд – Дряново 

Видно от статистическите отчети, от свършените през 2019 година общо 

668 дела, с акт по същество са приключили 582 дела. 

Граждански дела 

През отчетната 2019 г. със съдебен акт по същество са приключили  

440 граждански дела от общо свършените 486 броя. За сравнение през 2018 г. 

със съдебен акт по същество са приключили 502 граждански дела от общо 

свършените 576 броя, апрез 2017 г. - 500 граждански дела със съдебен акт по 

същество от общо свършени 565 броя.  

Изразено в проценти съотношението на свършени дела с акт по 

същество спрямо общо приключените дела през годината възлиза на 90 %. По 

този показател се запазва съотношението от предходните две години – 87 % 

през 2018 г. и 88 % през 2017 г.  

Решените през 2019 г. с акт по същество граждански дела се разпределят 

по видове, както следва: 59 дела по общия ред, 4 дела по чл. 310 от ГПК, 187 

частни граждански дела, 178 дела по чл. 410 и чл. 417 от ГПК и 12 броя други 

граждански дела. 

Наказателни дела 

През отчетната 2019 г. със съдебен акт по същество са приключили 142 

наказателни дела от общо свършените 182 броя дела или 78 %. За сравнение 

през 2018 г. 215 дела от общо свършените 261 наказателни дела са 

приключили с акт по същество или 82 %. През 2017 г. 178 наказателни дела от 

общо свършените 219 броя, или 81 %, са приключили с акт по същество. За 

последните три години се наблюдава трайна тенденция за запазване броя на 

приключените с акт по същество дела. 
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Решените през 2019 г. със съдебен акт по същество 142 наказателни дела 

се разпределят по видове по следния начин: 29 акта по НОХД; 5 решения по 

дела по чл. 78а НК; 30 решения по административно наказателен характер 

дела; 67 определения по частни наказателни дела. Приключени са и 11 броя 

ЧНД, образувани за разпити на обвиняеми и свидетели пред съдия. 

 

Районен съд – Трявна 

От свършените през 2019 г. общо 450 дела, с акт по същество са 

приключили 373 дела. 

Граждански дела  

През 2019 година общият брой на решените граждански дела с акт по 

същество е 261, което е 77,22 % от разглежданите и 84,47 % от свършените 

през отчетния период граждански дела. 

По видове разпределението е, както следва: граждански дела по общия 

ред – 51 броя; производства по чл.310 ГПК – 1 брой; административни дела по 

ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ – 4 броя; частни граждански дела – 38 броя; дела по чл.410 

и чл.417 ГПК – 153 броя; други граждански дела – 14 броя. 

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

2018 г. е 380. Това е 80,51 % от разглежданите и 86,76 % от свършените през 

този период 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 

2017 г. е 301, което 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. 

При горните цифрови стойности е видно, че е налице съществено 

намаление в броя на решените с акт по същество граждански дела през 

отчетната година спрямо предходните две години. Намалението е с 31,32 % 

спрямо 2018 г. и с 13,29 % спрямо 2017 г., което е следствие на намаленото 

постъпление на граждански дела през отчетната година. 

Наказателни дела 

Общият брой на решените наказателни дела с акт по същество е 112. 

Това са 74,17 % от разглежданите през 2019 г. наказателни дела. 

По видове разпределението е, както следва: наказателни общ характер 

дела – 20 броя; наказателни частен характер дела – 1 брой; дела по чл.78А НК 

– 3 броя; частни наказателни дела – 62 броя; административнонаказателен 

характер дела – 26 броя. 

За сравнение общият брой на решените наказателни дела с акт по 

същество през 2018 г. е бил 178. Това са 77,73 % от разглежданите през 2018 г. 

наказателни дела. По видове разпределението е било, както следва: 

наказателни общ характер дела – 14 броя; наказателни частен характер дела – 



 61

1 брой; дела по чл.78А НК – 11 броя; частни наказателни дела – 127 броя; 

административнонаказателен характер дела – 25 броя. 

За сравнение общият брой на решените с акт по същество наказателни 

дела през 2017 г. е бил е 225. По видове разпределението е било, 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; 

административнонаказателен характер дела – 58 броя. 

 

3.2 Брой на прекратените дела – причини 
 

Районен съд – Габрово 

През отчетната 2019 година прекратените дела са общо 604 броя, от 

които 352 граждански и 252 наказателни дела. 

През 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. 

 
Граждански дела  

През 2019 година в Районен съд – Габрово са прекратени общо 352 

граждански дела. За 2018 година техният брой е възлизал на 294, а през 2017 

година – на 343 броя. 

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 2019 година са общо 252 

броя. През 2018 година те са били 233 броя, а през 2017 година – 234 дела. 

При наказателните дела, прекратените дела от общ характер са общо 132 

броя, като от тях 6 дела са прекратени въз основа на споразумение по чл. 382 

от НПК; 122 дела - въз основа на споразумение по чл. 384 от НПК и 4 броя - по 
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други причини. 

 

Районен съд – Севлиево 

През отчетната 2019 година са прекратени общо 308 производства, от 

които 154 по граждански дела и 154 по наказателни дела.  

Граждански дела  

Прекратени са производствата по 154 граждански дела, в т.ч. 25 по 

спогодба по чл. 234 ГПК и 129 по други причини. 
 

Сравнение на броя прекратени дела за три години 

Година Общо 
Спогодби по 

чл. 234 ГПК 
По други причини 

2017 134 34 100 

2018 154 22 132 

2019 154 25 129 
 

Съпоставката с предходните години сочи запазване на увеличението 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. 

Наказателни дела 

През 2019 г. са прекратени производствата по 154 наказателни дела, в 

т.ч. 51 със споразумение по чл. 382 НПК, 22 със споразумение по чл. 384 НПК 

и 81 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 

2017 147 42 29 2 74 

2018 158 48 44 2 74 

2019 154 51 22 0 81 
 

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 20.  

 

Районен съд – Дряново 

През 2019 година са прекратени общо 86 производства, от които 46 по 

граждански дела и 40 по наказателни дела.  

Граждански дела 

От прекратенитепрез 2019 г. общо 46 граждански дела, 3 производствата 

са прекратени по спогодба по чл. 234 ГПК и 43 дела - по други причини.  
 

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

чл.234 ГПК 

По други причини 

2017 65 2 63 

2018 74 5 69 

2019 46 3 43 
 

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 2019 г. са прекратени производствата по 40 наказателни дела, в т.ч. 

5 със споразумение по чл. 382 НПК, 9 със споразумение по чл. 384 НПК, 2 

върнати на прокурора и 24 по други причини. 

 

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 

причин
и 

2017 41 5 14 2 20 

2018 46 13 6 1 26 

2019 40 5 9 2 24 
 

Сравнението за три години сочи, че броят на прекратените наказателни 

дела е сравнително постоянна величина, като през 2018 г. са били прекратени 

46 дела, а през 2017 г. - 41 дела. В сравнение с 2018 г. прокуратурата е внесла 

значително по-малък брой споразумения по чл. 382 от НПК. Постигнати са 9 

споразумения в хода на съдебното производство. През 2019 г. в Районен съд - 

Дряново са постъпили 46 бр. обвинителни актове. Производството по 2 

наказателен общ характер дела е прекратено и върнато на прокурора, което 

представлява 1 % от образуваните дела от този вид. И двете определения за 

връщане на делото на прокурора не са обжалвани и протестирани и са влезли в 

сила. 

 

Районен съд – Трявна 

През 2019 година са прекратени общо 77 производства, от които 48 по 

граждански дела и 29 по наказателни дела.  

Граждански дела  

Измежду трите сравнителни години през изминалата са прекратени най-

малко граждански дела, което е следствие от намаленото постъпление на 

граждански дела през 2019 г. Намалението на прекратените през отчетната 

година граждански дела е по-значително спрямо 2018 г. и в по-малка степен 

спрямо 2017 г. Прекратените през 2019 г. граждански дела са 12,42 % от 

разглежданите, през 2018 г. – 12,29 %, а през 2017 г. – 11,02 %. 

Най-честата причина за прекратяване на граждански дела през 2019 г. е 

поради неподсъдност на делото и изпращането му на компетентния съд, 

прекратяване поради постигната и одобрена от съда спогодба, оттегляне на 
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предявения иск по реда на чл.232 ГПК, приключване на производства по чл.51 

от Закона и съдебни поръчки. По-редки причини за прекратяване на 

граждански дела през 2019 г. са: неотстранени нередности в исковата молба, 

отвод на съдиите от Районен съд - Трявна, недопустимост на иска, отказ от 

предявения иск по чл.233 ГПК, непостъпила молба за възобновяване на спряно 

по общо съгласие на страните производство и др.  

Наказателни дела 

Прекратените наказателни дела през 2019 г. са 29 на брой. 

От прекратените през 2019 г. общо 29 броя наказателни дела, 13 броя са 

прекратени със споразумение по чл. 382 и 384 НПК. Този брой през 2018 г. е 

бил 22, а през 2017 г. – 23 броя. Това показва, че е налице понижение в броя на 

прекратените на това основание наказателни дела през изминалата година 

спрямо предходните две. 

По други причини през 2019 г. са прекратени 16 наказателни дела. От 

тях 9 броя са прекратени частни наказателни дела – разпити, недопустимост на 

жалбата или молбата или тяхното оттегляне.  

 

От изложените по-горе данни може да се обобщи, че през 2019 

година във всички районни съдилища от съдебния окръг са запазени 

много добрите показатели за срочност при разглеждането и решаването 

на делата, 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 497 броя, от които 372 граждански и 125 наказателни дела.  

Останалите несвършени дела през 2018 година са били общо 475 броя, 

от които 348 граждански и 127 наказателни дела.  

Останалите несвършени в края на 2017 година дела са били общо 346, от 

които 220 броя граждански и 126 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.  
 

Районен съд – Севлиево 

Към 31.12.2019 г. са останали несвършени общо 177 дела, от които 135 

граждански и 42 наказателни. Несвършените дела за предходния отчетен 

период, тоест към 31.12.2018 г., са били общо 169, от които 131 граждански и 

38 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.  
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Граждански дела  

Висящи в края на годината са 135 граждански дела, които съставляват 

8,34 % от общия брой граждански дела за разглеждане, който е бил 1 619.  
 

Година Несвършени дела 

към 31.12. 

Общо дела за 

разглеждане 

Съотношение 

в % 

2017 90 1 668 5,40 % 

2018 131 1 704 7,69 % 

2019 135 1 619 8,34 % 

Наказателни дела 

Висящи в края на отчетния период са 42 наказателни дела, които 

съставляват 8,14 % от общия брой дела за разглеждане, който е бил 516.  
 

Година Несвършени дела 

към 31.12. 

Общо дела за 

разглеждане 

Съотношение 

в % 

2017 37 545 6,79 % 

2018 38 535 7,10 % 

2019 42 516 8,14 % 
 

 

Районен съд – Дряново 

Видно от статистическите отчети към 31.12.2019 г. са останали 

несвършени общо 44 дела, от които 30 граждански и 14 наказателни. 

Останалите несвършени дела в края на 2018 година са били 52 броя, от които 

32 граждански и 20 наказателни дела, а към края на 2017 година - общо 52 

висящи дела, от които 30 броя граждански и 22 наказателни дела.  

Граждански дела 

Запазва се тенденцията за нисък брой висящи дела в края на периода. 

Основна причина за броя на висящите в края на периода дела са постъпилите 

през месеците ноември и декември 2019 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 30 дела, 9 броя са образувани през месеците 

ноември и декември 2019 г.  
 

Табличен вид на останалите несвършени граждански дела 

Година 
Несвършени дела 

към 31.12. 

Общо дела за 

разглеждане 

Съотношение 

в проценти 

2017 30 595 5,0 % 

2018 32 608 5,2 % 

2019 30 516 5,8 % 
 

Наказателни дела  

В края на отчетния период са останали несвършени 14 наказателни дела. 

Изразено в проценти съотношението между висящите в края на периода дела и 

разгледаните през годината е 7 %.  
 

Табличен вид на останалите несвършени наказателни дела 

Година Несвършени дела 

към 31.12. 

Общо дела за 

разглеждане 

Съотношение 

в % 

2017 22 241 9 % 

2018 20 281 7 % 

2019 14 196 7 % 
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Районен съд – Трявна 

Видно от статистическите отчети към края на 2019 г. са останали 

несвършени общо 39 дела, от които 29 граждански и 10 наказателни. 

Останалите несвършени дела в края на 2018 година са били 45 броя, от които 

34 граждански и 11 наказателни дела, а към края на 2017 година - общо 31 

висящи дела, от които 22 граждански и 9 наказателни дела.  

Граждански дела  

Останалите несвършени граждански дела в края на отчетния период са 

29 броя, разпределени по видове, както следва: граждански дела по общия ред 

– 21 броя; административни по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ – 6 броя; дела по чл.410 и 

чл.417 ГПК – 1 брой; други граждански дела – 1 брой. 

Наказателни дела 

Висящите в края на отчетния период наказателни дела са 10 броя, както 

следва: наказателни общ характер дела – 2 броя; дела по чл.78А НК – 1 брой; 

административно-наказателен характер дела – 7 броя. 

 

5. Обжалвани и протестирани съдебни актове, резултати от въззивна 

и касационна проверка 
 

Районен съд – Габрово 

През 2019 година са обжалвани и протестирани съдебните актове по 

общо 376 дела, от които 224 граждански и 152 наказателни. 

През 2018 година са били обжалвани и протестирани актовете по общо 

352 дела, от които 143 граждански и 209 наказателни, а през 2017 година – 

актовете по общо 426 дела, от които 172 граждански и 254 наказателни. 

Граждански дела 

От всичко върнатите дела след проведения инстанционен контрол през 

годината, решенията се разпределят, както следва: по 97 броя - изцяло 

потвърдени; по 15 броя - изцяло отменено от горната инстанция и постановен 

акт по същество, или изцяло отменено и върнато за разглеждане; 2 дела - 

изцяло обезсилено и върнато или не за ново разглеждане; по 1 дело - за отказ 

или оттегляне пред въззивна/касационна инстанция на искова молба или 

постигане на спогодба/медиация пред нея, или изтекъл срок, който не е бил 

налице  към момента на постановяване на първоинстанционното решение; по 

13 броя - решения, потвърдени или недопуснати до касационно обжалване в 

едната част, а в другата част отменени от по-горната инстанция и е 

постановен акт по същество, или в другата част е отменено и върнато за 

разглеждане; по едно дело - решение, потвърдено или недопуснато до 

касационно обжалване в едната част, а отменено или обезсилено в друга част 

по обективни причини поради представяне на нови доказателства пред 

въззивната инстанция, които са обусловили отмяната или обезсилването.  

От върнатите през годината 19 обжалвани определения по граждански 

дела 7 са били изцяло потвърдени; 8 изцяло отменено от горната инстанция и 

постановен акт по същество, или изцяло отменено и върнато за разглеждане;  

4 акт, потвърден или недопуснат до касационно обжалване в едната част, а в 
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другата част отменен от по-горната инстанция и е постановен акт по 

същество, или в другата част е отменено. 

През 2018 година броя на обжалваните дела е възлизал на 143. От 

всичко върнатите през тази година дела, решенията по 50 броя са били 

потвърдени, 11 са отменени и 18 изменени. 

През 2017 година обжалвани са били съдебните актове по 172 броя 

граждански дела. От всичко върнатите през нея дела, решенията по 68 броя са 

потвърдени, по 19 са отменени и изменени - по 18 от тях. 

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.  

Наказателни дела 

През отчетната 2019 година обжалвани или протестирани са съдебните 

актове по общо 152 наказателни дела, от които тези, постановени по НОХД, 

НЧХД и ЧНД са 77 броя.  

Резултатите по върнатите през отчетната година дела след 

инстанционния контрол сочат, че от съдебните актове по тях, тези по 27 дела 

са потвърдени; по две дела са върнати отменен за ново разглеждане на 

първоинстанционния съд; по 5 дела за отменен акт с постановяване на нова 

присъда; по две дела - изменен акт в наказателната част по приложението на 

закона; по 3 дела – за изменен акт в наказателната част по отношение на 

наказанието и по едно дело – за изменен акт в частта относно веществените 

доказателства или разноските. 

От върнатите от инстанционния контрол през 2019 година обжалвани 

определения, които са постановени по НОХД, НЧХД и ЧНД, тези по: 33 броя 

дела са изцяло потвърдени; по 1 дело – отменено и върнато дело за ново 

разглеждане на първоинстанционния съд и по едно дело - отменено с 

постановяване на нов акт. 

Броят на обжалваните решения по АНД (чл. 78а от НК) през 2019 

година е 7. Резултатите по върнатите през отчетната година дела след 

инстанционния контрол сочат, че от съдебните актове по тях, тези по 5 броя 

са върнати с индекс „1” – изцяло потвърдено, а по 1 дело с индекс „2а” – за 

отменено и върнато дело за ново разглеждане на първоинстанционния съд. 

През 2019 година няма обжалвани определения, постановени по посочения 

вид дела. 

През 2019 година са обжалвани решенията, постановени общо по 68  

броя АНД. Резултатите по върнатите през отчетната година дела след 

инстанционния контрол сочат, че от съдебните актове по тях, тези по 72 броя 

са изцяло потвърдено; по 15 дела отхвърлено искане за отмяна от ВАС и по 2 

броя – изцяло отменено с постановен акт по същество. През тази година са 

били обжалвани и определения, постановени по 2 дела от този вид, едното от 

които е върнато изцяло оставено в сила, а другото– отхвърлено искане за 
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отмяна от ВАС. 

В доклада на Районен съд – Габрово се посочва, че през отчетната 2019 

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 причини за 

отмяна. 

При съдебните актове, които са изменени, най-често става въпрос за 

изменение в частта, отнасяща се до размера на наложеното с присъдата 

наказание. 

 

Районен съд – Севлиево 

През 2019 г. предмет на въззивен и касационен контрол са били общо 

126 съдебни акта. През 2018 г. броят им е бил 125 съдебни акта, а през 2017 г. 

- 142 акта. Обжалваните актове по граждански дела са 67, при 58 през 2018 г. и 

при 53 през 2017 г. Обжалваните актове по наказателни дела са 59, при 67 през 

2018 г. и 89 през 2017 г.  

Граждански дела 

От общо свършените през 2019 г. 1 484 граждански дела, предмет на 

въззивна или касационна проверка са били 67 акта (4,51 %), които по видове 

се разпределят, както следва: 

През 2018 г. от свършените 1 573 граждански дела са обжалвани 58 акта 

(3,69 %), а през 2017 г. от свършените 1 578 дела са били обжалвани 53 акта 

(3,36 %). 
 

Резултати от обжалване  Решения Определения Общо 

Потвърдени (инд. 1) 2017 18 10 28 
2018 31 7 38 

2019 37 10 47 

Недопуснати до касационна 

обжалване 

(инд. 2) 

2017 1 0 1 
2018 1 0 1 

2019 0 0 0 

Изцяло отменени и постановен 

акт по същество (инд. 3а) 

2017 3 5 8 
2018 6 3 9 

2019 3 4 7 

Изцяло обезсилено и върнато за 

ново разглеждане (инд. 3б) 

2017 1 0 1 
2018 0 0 0 
2019 1 0 1 

Изцяло отменено по обективни 

причини – допуснати нови 

доказателства (инд. 4а) 

2017 3 4 7 

2018 1 1 2 

2019 2 0 2 

Изцяло отм. по обективни 

причини – постигане на 

спогодба или причина от проц. 

поведение на страните (инд. 4б) 

2017 1 0 1 

2018 2 0 2 

2019 0 0 0 
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Потвърдени в една част и 

отменени в друга част и 

постановен акт по същество 

(инд. 5а) 

2017 13 0 13 
2018 4 0 4 

2019 8 0 8 

Потвърдени в една част и 

обезсилени в друга част (инд. 5б)

2017 1 0 1 
2018 0 0 0 
2019 1 0 1 

Потвърдени в една част и 

отменени/обезсилени в др. част, 

поради нови док. пред 

въззивния съд (инд. 6а) 

2017 2 0 2 
2018 0 0 0 

2019 0 0 0 

Потвърдени решения по адм. 

дела (инд. 1) 
2018 1 0 1 

2019 2 0 2 

Изцяло отменено решение по 

адм.дело поради представяне на 

писмени доказателства за първи 

път (инд. 5а) 

 

2019 

 

 

1 
 

0 1 

 

 

Общо 

2017 
43 

 
19 62 

2018 46 11 57 

2019 55 14 69 

 

 Общо 49 съдебни акта от върнатите през годината 69 дела са били 

изцяло потвърдени. Изцяло отменени с постановяване на акт по същество са 7 

съдебни акта (3 решения и 4 определения). Изцяло обезсилено и върнато за 

ново разглеждане е 1 решение. Изцяло отменени, но по обективни причини, са 

2 решения. По 8 дела решението е било потвърдено в една част и отменено в 

друга част с постановяване на акт по същество. По едно дело решението е 

потвърдено в една част и обезсилено в друга част. Изцяло отменено е едно 

решение по адм. дело поради представяне на писмени доказателства за първи 

път. 

В доклада на Районен съд – Севлиево е посочено, че 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 49 съдебни 

акта съставляват 71,01 % от всички върнати през годината дела, при 70,18 % 

през 2018 г. и 46,77 % през 2017 г. Отменените/обезсилени в една част и 

потвърдени в друга част съдебни актове съставляват 13,04 % от върнатите. 

Изцяло отменените актове, съставляват 15,94 % от върнатите, при 22,80 % 

през 2018 г. и 27,42 % през 2017 г.  

Наказателни дела 

През 2019 г. са свършени общо 474 наказателни дела.  

От общо подлежащите на обжалване 221 наказателни дела са 

обжалвани/протестирани 59 (26,70 %).  
 

Резултати по НОХД, НЧХД и ЧНД 
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Резултати от обжалване  Присъди  Определения Общо 

Потвърдени (инд. 1) 2017 20 9 29 
2018 17 5 22 

2019 9 9 18 

Отменени и върнати за ново 

разглеждане (инд. 2а) 

2017 1 - 1 
2018 - - - 

2019 - - - 

Отменени с постановяване на 

нов съдебен акт (инд. 2в) 

2017 - - - 
2018 1 - 1 

2019 1 - 1 

Изменени в нак. част по 

приложението на закона  

(инд. 4а) 

2017 1 - 1 
2018 1 - 1 

2019 1 - 1 

Изм. в нак. част по отношение 

на наказанието (инд. 4б)  

2017 1 1 2 
2018 1 - 1 

2019 - - - 

Изменени в гражданската 

част (инд. 4в) 

2017 1 - 1 
2018 2 - 2 

2019 - - - 

Изменен в наказателната и 

гражданската част 

едновременно (инд. 4г) 

2017 - - - 
2018 - - - 

2019 1 - 1 

Общо 

 

2017 26 10 36 
2018 22 5 27 

2019 12 9 21 
 

 

Анализът на данните показва, че е запазено нивото на качествено 

правораздаване. Изцяло потвърдени са 18 съдебни акта от върнатите през 

годината дела, което съставлява 85,71 %. Няма отменени и върнати за ново 

разглеждане дела. Само една присъда е отменена и е постановена нова. Две 

присъди са изменени – една по отношение приложението на закона и една в 

частта за наказанието и в частта за гражданския иск.  
 

Резултати по АНД 

Резултати от обжалване  Решения  Определения Общо 

Потвърдени (инд. 1) 2017 41 - 41 

2018 40 - 40 

2019 23 - 23 

Отменени изцяло, постановено 

друго решение (инд. 2а) 

2017 7 - 7 

2018 7 - 7 

2019 4 - 4 

Отменени изцяло и върнати за 

ново разглеждане (инд. 2б) 

2017 1 - 1 

2018 - - - 

2019 1 - 1 

Отм. в една част и потвърдени 

в друга част (инд. 3а) 

2017 2 - 2 

2018 1 - 1 

2019 - - - 

Отм., поради прилагане на по-

благоприятен закон (инд. 4)  

2017 1 - 1 

2018 - - - 

2019 - - - 
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Общо 

 

2017 52 - 52 

2018 48 - 48 

2019 28 - 28 
 

Видно е, че общо 23 решения (вкл. в производства по чл. 78а от НК), 

което съставлява 82,14 % от върнатите през годината дела от тези видове, са 

изцяло потвърдени, по който начин са затвърдени добрите резултати, 

постигнати през 2018 г. и леко са подобрени в сравнение с резултатите от 2017 

г., когато са били потвърдени 78,85 % от решенията. Отменените решения 

(общо 4) са по дела, свързани с обжалване на наказателни постановления, по 

които контролна инстанция е Административен съд – Габрово. Един съдебен 

акт е отменен изцяло от Окръжен съд - Габрово и делото върнато на Районна 

прокуратура - Севлиево за отстраняване на констатирани в мотивната част 

нарушения. Както в предходните, така и в този годишен доклад, за пореден 

път, 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 

През 2019 година са обжалвани и протестирани общо 46 акта, от които 

20 по граждански и 26 по наказателни дела. 

Граждански дела 

От общо свършените през 2019 г. 486 граждански дела от всички видове 

са обжалвани 20 или 4 %.  

През отчетния период от горни инстанции са върнати 16 броя от 

обжалваните дела. От върнатите дела 9 броя актове (решения и определения) 

са потвърдени изцяло, а пет акта са отменени. Изразено в проценти това 

означава, че 56 % от върнатите през годината обжалвани актове са били 

потвърдени. Постигнатият резултат показва намаляване на този показател, тъй 

като през 2018 г. 80 %, а през 2017 г. 90 % 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.  

Наказателни дела 

През 2019 г. са свършени общо 182 наказателни дела. Обжалвани, 

съответно протестирани, през годината са актовете по 26 броя дела от всички 

видове, което представлява 14 % от приключените дела.  

През отчетния период от Окръжен съд - Габрово и Административен съд 

- Габрово са върнати 26 обжалвани наказателни дела от всички видове, като по 

21 от тях (80 %) актовете са потвърдени. Най-много са върнатите обжалвани 

решения по АНД пред Административен съд Габрово - 17 броя. От тях са 

потвърдени 14 броя (81 %).  

Общият извод е, че през изминалата година около 80 % от обжалваните 
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наказателни дела (включително АНД) са потвърдени, което е много добър 

резултат.  
 

Районен съд – Трявна 

През 2019 година са обжалвани и протестирани общо 38 акта, от които 

20 по граждански и 18 по наказателни дела. 

Граждански дела  

През 2019г . броят на обжалваните граждански дела е 20 или 5,92 % от 

делата за разглеждане. През 2018 г. този брой е бил 15 или 3,18 % от делата за 

разглеждане, а през 2017 г. – 13 броя, което е 3,58 % от разглежданите дела. 

От обжалваните и върнати през отчетния период граждански дела 

потвърдени са 12 броя, 5 броя са изменени и 2 броя са отменени. 

За сравнение, от обжалваните и върнати през 2018 г. граждански дела, 8 

броя са потвърдени, 2 броя са отменени и 1 брой е изменен. През 2017 г. от 

обжалваните и върнати граждански дела, 12 броя са потвърдени, 1 брой е 

изменен, а отменени няма.   

В доклада на Районен съд – Трявна е изложена подробна информация за 

всички върнати от по-горни инстанции дела, по които актовете за отменени 

или изменени. Видно е, че един от двата отменени съдебни актове е поради 

установени нови факти при обжалването пред въззивния съд, а другият е бил 

потвърден от въззивната инстанция и отмяната му е настъпила при 

касационната проверка. При изложените данни се заключава, че през 

изминалата година няма отстъпление по показателя качество на 

постановяваните съдебни актове по граждански дела.  

Наказателни дела 

От свършените през 2019 г. общо 141 наказателни дела обжалвани или 

протестирани са съдебните актове по 18 броя дела, или 12,77 % от свършените 

дела. През 2018 г. този брой е бил 20, при свършени общо 218 броя 

наказателни дела, или 9,17 % от свършените дела. През 2017 г. от свършените 

общо 290 броя наказателни дела, обжалвани и/или протестирани са съдебните 

актове по 55 броя дела, или 18,96 %.  

От обжалваните и върнати през 2019 г. съдебни актове по наказателни 

дела - общо 18 броя, потвърдени са 16 броя, отменен е актът по 1 наказателно 

дело и по 1 е изменен.  

При наказателните дела е видно, че броят на отменените и изменени 

съдебни актове е малък, което показва добро качество при постановяване на 

съдебни актове по наказателни дела през отчетната година. 
 

От изложеното по-горе може да се обобщи, че през 2019 година е 

запазено качеството на правораздаването в районните съдилища от 

съдебния окръг, предвид неголемия брой обжалвани актове спрямо 

общия брой постановени и подлежащи на обжалване такива, както и с 

оглед много добрите резултати от инстанционния контрол. 

 

6. Структура на осъдената престъпност 
 

Районен съд – Габрово 



 73

През 2019 година в Районен съд – Габрово са постановени 238 

осъдителни присъди, при 233 осъдителни присъди през 2018 г. и 242 

осъдителни присъди за 2017 година. 

Осъдените лица през 2019 година са общо 244, през 2018 година са 

били 252, а през 2017 година - 234. 
 

НЯКОИ ВИДОВЕ 
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ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ 

ЛИЧНОСТТА - Телесни повреди 
10  10 1 7 1  1 2  4 

ДРУГИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 

ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА 
6  6  5 3   1  2 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ 

БРАКА, СЕМЕЙСТВОТО И 

МЛАДЕЖТА 

11  9  1 1  1 7   

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ 

СОБСТВЕНОСТТА 
53 1 51 4 38 21 4 2 7  12 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ 

СТОПАНСТВОТО 
11 1 10  6 6  3 1  7 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ 

ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНИТЕ 

ОРГАНИ И ОБЩЕСТВЕНИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

2  2  2 2     2 

ДОКУМЕНТНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 

- чл. 308 - чл. 319 НК 
4  4  1   1 2  3 

ОБЩООПАСНИ 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 
150 1 147  130 99  16  1 99 

ВСИЧКО НОХД 247 3 239 5 190 133 4 24 20 1 129 

НЧХД 15 1 5     5    

чл. 78а НК 40 2  1 x x x 32 x 2  

 

 

Районен съд – Севлиево 

През отчетната 2019 г. общо 162 лица са предадени на съд, като от тях 

130 лица по обвинителен акт, 12 по тъжби от пострадалите и 20 лица по 

постановления на прокурора по реда на чл. 78а от НК. Броят на предадените 

на съд е значително по-малък в сравнение с 2018 г., когато съдените са били 

213 лица (177 по НОХД, 12 по НЧХД и 24 по АНД). Предадените на съд са 
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значително по-малко и от 2017 г., когато са били общо 218 лица.  

Осъдени са общо 157 лица, от които 127 с присъди по НОХД, 10 с 

присъди по НЧХД и 20 по решения по АНД по чл. 78а от НК. 

Оправдани са общо 2 подсъдими с присъди по НОХД. 

 

Данни по НОХД 

Видове престъпления по глави 

от НК 
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Гл. ІІ - Прест. п/в личността  11 1 10 1 6 1 0 1 3 0 4 

Гл. ІV - Прест. п/в брака, 

семейството и младежта 

2 0 
2 

0 0 0 0 0 2 0 0 

Гл. V - Прест. п/в 

собствеността 

18 1 
16 

1 14 10 0 0 1 1 4 

Гл. VІ - Прест. п/в 

стопанството 

4 0 
4 

0 3 2 0 0 1 0 3 

Глава IХ – Документни 

престъпления  

3 0 
3 

0 2 2 0 0 1 0 3 

Глава ХІ - Общоопасни 

престъпления 

92 0 
92 

1 79 68 0 9 4 0 60 

Общо 130 2 127 3 104 83 0 10 12 1 74 
 

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 сочат, че същото е наложено на по-малък брой лица в сравнение с 

2018 г. и на по-голям брой лица в сравнение с 2017 г. – 104 осъдени на 

лишаване от свобода, от които 83 лица с приложение на чл. 66, ал. 1 от НК, 

при 130 лица през 2018 г. и 99 през 2017 г.  Наказанието пробация е наложено 

на много по-малък брой лица – 12, при 33 лица през 2018 г. и 36 през 2017 г. 

Само на 10 осъдени е наложено наказание глоба, а на един друго наказание.  

През 2019 г. са предадени на съд и осъдени общо 3 непълнолетни лица – 

1 по обвинение за престъпление против личността, 1 по обвинение за кражба и 

1 за престъпление по чл. 346 от НК (противозаконно отнемане на МПС). През 

2018 г. осъдените непълнолетни са били 14 лица, а през 2017 г. - 4 

непълнолетни.   

На общо 74 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 2019 г. за Районен съд -

Дряново е видна от следните данни, представени в табличен вид:  
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Видове престъпления по 

глави от НК 

Съдени лица Осъдени лица  

общо В 

т.ч.  
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о
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ани 

по 

спора
зумен
ие 

Гл. ІІ - Прест. против 

личността  

3  3  1 1  1 1   

Гл. ІV - Прест. против 

брака, семейството и 

младежта 

1  1  1 1      

Гл. V - Прест. против 

собствеността 

15 2 10 1 10 5     1 

Гл. VІ - Прест. против 

стопанството 

1  1  1 1      

Гл. VІІІ - Прест. против 

д. органи и общ. орг-ии 

2  2  2 2      

Глава ХІ - Общоопасни 

престъпления 

32 2 29  27 20  1 1  8 

Общо 54 4 46 1 42 30  2 2  9 

 

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 42 от случаите. Изпълнението на наказанието е 

отложено при 30 от осъдените лица, а при останалите 12 лица е постановено 

ефективното му изтърпяване. На следващо място е наложено наказание 

пробация и по 2 от случаите - глоба. През изминалата година не е наложено 

наказание лишаване от свобода за повече от три години. 

През изминалата година е осъдено едно непълнолетно лице. За 

сравнение през 2018 г. са били осъдени пет, а през 2017 г. са осъдени трима 

непълнолетни подсъдими. 
 

Районен съд – Трявна 

През 2019 г. в Районен съд – Трявна са постановени и влезли в сила 

общо 19 присъди. Влезли в сила са и 13 броя определения за прекратяване на 

наказателното производство със споразумение. Броят на осъдените с влязла в 

сила присъда лица е 32. От тях няма непълнолетни лица. На лишаване от 

свобода до 3 години са осъдени 20 лица, в т.ч. 16 - при условията на чл.66 от 

Наказателния кодекс. Наказание „пробация“ е постановено по отношение на 4 

от осъдените лица, а глоба – спрямо 8 лица. На „обществено порицание“ няма 

осъдени лица.  

През 2019 г. няма оправдани лица.  

 

7. Оправдателни присъди 
 

Районен съд – Габрово 

През 2019 година в Районен съд – Габрово са постановени 3 изцяло 

оправдателни присъди по дела от общ характер. По наказателните дела от 

частен характер има постановена една оправдателна присъда. 
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През 2018 година в Районен съд – Габрово са били постановени 4 

изцяло оправдателни присъди по дела от общ характер и 5 по наказателни 

дела от частен характер, а през 2017 година е била постановена една изцяло 

оправдателна присъда по наказателно дело от общ характер.   

В доклада на Габровски районен съд не се посочват 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 години броят на 

постановените през 2019 оправдателни присъди не е завишен. Той не е голям и 

на фона на общия брой на всички останали присъди, които са с осъдителен 

характер, а това обстоятелство определя обсъждането на причините за 

издаване на оправдателни присъди като безпредметно, защото ако броят на 

тези присъди не е фрапиращо висок, те не биха могли 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.  
 

Районен съд – Севлиево 

През 2019 г. са постановени 2 оправдателни присъди по НОХД, с които 

са оправдани общо 2 лица. В доклада на Районен съд – Севлиево е изложена 

подробна информация за двете производства. В единия случай присъдата не е 

протестирана, а в другия – първоинстанционният акт е отменен, в частта, в 

която един от подсъдимите е бил признат за невинен и оправдан по 

повдигнатото му обвинение, вместо което същият е бил признат за виновен по 

обвинението, за което е бил предаден на съд.  
 

Районен съд – Дряново 

През 2019 г. са постановени четири оправдателни присъди. Всички 

актове са протестирани, като по едно от делата присъдата е потвърдена от 

Окръжен съд - Габрово и е влязла в сила. По останалите три дела, към момента 

на изготвяне на доклада, липсват данни за произнасяне на въззивната 

инстанция. 

Оправдани са 4 лица, което от общо предадените на съд 54 лица 

съставлява 7 %. 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 2019 година, също както и през предходните две години, няма 

постановени оправдателни присъди.  
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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 2019 г. в Бюро „Съдимост“ при Районен съд - Габрово са издадени 

3 779 свидетелства за съдимост и общо 4 637справки. 

През 2018 г.  са издадени 4 777 свидетелства за съдимост и общо 4 298 

справки, а през – 5 744 свидетелства за съдимост и общо 3 809 справки. 

От изложеното е видно, че разликите не са фрапиращи, макар и данните 

за отчетната 2019 година да показват изразено относително голямо намаление 

на постъплението при свидетелствата за съдимост (от 20,89 %) в сравнение с 

тези за 2018 година и 34,55 % спрямо издадените свидетелства през 2017 

година. Техническата обезпеченост и установената организация на работа са 

запазили доброто обслужване на гражданите при издаване на свидетелствата 

за съдимост. Същите се издават в деня на подаване на заявлението за лицата, 

родени в град Габрово, и на следващия ден – за тези, които са родени в други 

населени места. Бюлетините на лицата, които се явяват осъждани, се 

докладват своевременно на дежурния наказателен съдия, който разпорежда 

вписване на осъжданията, ако не са налице условия за издаване на чисто 

свидетелство поради настъпила реабилитация по смисъла на закона. 

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. Системата е надеждна, и като цяло до 

момента работи стабилно и безотказно. През 2019 година към нея са добавени 

нови функционални възможности. 
 

Районен съд – Севлиево 

През отчетната 2019 г. от Бюро съдимост при Районен съд – Севлиево са 

издадени 2 388 свидетелства за съдимост и 885 справки за съдимост, или 

общо 3 273 документа. В картотеката са заведени нови 170 бюлетина за 

съдимост. 

През 2018 г. издадените свидетелства и справки за съдимост са били 
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общо 3 813, а през 2017 г. са били общо 4 137. 

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 архиварят съвместява функциите на 

служител “Бюро съдимост”. През 2019 година от Бюро съдимост при съда са 

издадени 671 свидетелства за съдимост и 286 справки за съдимост. За 

сравнение през 2018 г. са издадени  580 свидетелства за съдимост и  277 

справки за съдимост, а през 2017 година - 737 свидетелства за съдимост и 265 

справки за съдимост. Изложените данни сочат, че през 2019 г. се е увеличил 

броят на исканите, съответно издадени свидетелства за съдимост и справки за 

съдимост в сравнение с 2018 г. През годината най-много свидетелства са 

издадени за започване на работа.  

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 2019 г. в Районен съд – Трявна са издадени общо 567 свидетелства 

за съдимост и 184 справки за съдимост, или общо 751 документа. За 

сравнение през  2018 г. в Районен съд – Трявна са издадени общо 748 броя 

свидетелства за съдимост и 199 броя справки за съдимост, или общо 947. През 

2017 г. са издадени 1 151 броя свидетелства за съдимост и 187 броя справки за 

съдимост, или общо 1 338 броя документи. 

Анализът на показателите през годините сочи, че през изминалата 

година съществено е намалял броят на издадените свидетелства за съдимост, с 

217 броя спрямо 2018 г. и със 584 броя спрямо 2017 г., което се обяснява от 

една страна с намаляващия брой на родените на територията на Община 

Трявна граждани, а от друга с възможността за подаване на заявления за 

издаване на електронни свидетелства за съдимост чрез интернет страницата на 

Министерството на правосъдието.  

По отношение на издаваните справки за съдимост е налице тенденция 

към относително постоянен брой 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 
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организацията на дейността на бюрата за съдимост, без нито едно изключение.  

 

 

ІІІ. АНАЛИЗ НА НАТОВАРЕНОСТТА 

 

Районен съд – Габрово 

Преценена по отношение всички дела за разглеждане, действителната 

натовареност (при отработените общо 120 човекомесеца) в Районен съд – 

Габрово през 2019 година възлиза на 36,69 дела месечно на съдия. През 2018 

година тя е била 38,85 дела месечно, а през 2017 година - 45,68 дела. 
 

Действителна натовареност спрямо  делата за разглеждане 

 
Спрямо общия брой на всички приключени дела, действителната 

натовареност в съда през 2019 година е 32,55 дела месечно. По същия 

показател през 2018 тя е била в рамките на 34,79 дела, а през 2017 година - 

42,59 дела месечно на съдия.  

Натовареността на съдиите, които са разглеждали граждански дела, 

изчислена спрямо техния брой и този на съответните дела за разглеждане, е 

40,54 дела месечно на съдия. През 2018 тя е била в рамките на 38,44 дела, а 

през 2017 година – на 44,17 дела. Спрямо броя на всички свършени дела 

същата е 35,38 дела месечно на съдия през 2019 година, при 33,61 дела през 

2018 и 44,11 дела през 2017 година. 

В Районен съд – Габрово работят четирима съдии, които разглеждат 

наказателни дела. Действителната им натовареност, изчислена спрямо общия 

брой на всички наказателни дела за разглеждане, през 2019 година е 30,92 

дела месечно на съдия. По този показател през 2018 година тя е била 37,04 

дела месечно, а през 2017 година – 40,33 броя дела. Действителната 

натовареност на тези съдии, изчислена спрямо броя на свършените 

наказателни дела, през 2019 година е 28,31 дела месечно, при 34,40 дела през 

2018 и 37,71 дела за 2017 година. Натовареността на наказателните съдии е 

намаляла поради обективни причини, произтичащи от намаления с 21,74 % 

обем при постъплението на наказателните дела в сравнение с нивата през 2018 

година, които на свой ред са били с 8,07 %  по-малко от тези, постъпили през 

предходната 2017 година. 
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Съдия 

Брой 

постъпили 

дела 

Отработени 

човекомесеци 

Средно 

месечно 

постъпление 

Пламен Денев 309 12 25,75 

Велемира Димитрова 401 12 33,42 

Зорница Петрова 326 12 27,17 

Васил Ставрев 323 12 26,92 

Радосвета Станимирова 440 12 36,67 

Диана Петракиева 326 12 27,17 

Гергана Антонова-Попова 454 12 37,83 

Христо Христов 459 12 38,25 

Диян Атанасов 451 12 37,58 

Боян Косев 440 12 36,67 

ОБЩО 3 929 120 32,74 

 

 

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 

Предвид получените резултати, работата на отделните съдии през 2019 

година се отчита, както следва: 
 

Съдия Пламен Денев - Административен ръководител – председател на 

Районен съд – Габрово. 

През 2019 година съдия Денев е имал за разглеждане 324 дела. От тях 

са свършени общо 300 дела. Данните за тези, които са върнати след 

въззивна и касационна проверка, установяват, че от съдебните актове: 

по наказателни дела: НОХД, НЧХД и ЧНД  

- решения - 5 бр. с индекс „1” – изцяло потвърдени, 3 бр. с индекс 

„2в” – отменени с постановяване на нова присъда, 1 бр. с индекс „4а”– 



 81

изменено в наказателната част по приложението на закона, 2 с индекс „4б” 

– изменени в наказателната част по отношение на наказанието; 

- определения – 7 потвърдени; 

по наказателни дела от административен характер (чл. 78а от НК) - 1 

брой решение – потвърдено; 

по наказателни дела от административен характер - АНД 

- решения – 15 броя с индекс „1” – изцяло потвърдени, 1 брой с 

индекс „2” – отхвърлено искане за отмяна от ВАС; 

- определения – 1 брой с индекс „1” – изцяло потвърдено, 1 брой с 

индекс „2” – отхвърлено искане за отмяна от ВАС. 
 

Период 01.01.2019 

- 31.12.2019 година 

брой дела за 

разглеждане 

брой 

свършени 

дела 

Отработени 

човекомесеци 

Към делата 

за 

разглеждане 

Към 

свършените 

дела 

НАТОВАРЕНОСТ  

съдия Пламен 

Денев 

324 300 12 27,00 25,00 

 

Съдия Велемира Димитрова - заместник на административния 

ръководител – заместник-председател. 

През 2019 година съдия Димитрова е разглеждала граждански дела. 

През отчетния период тя е имала за разглеждане общо 433 дела, от които е 

приключила 385 броя. Освен гражданските, тя е разгледала и 17 

наказателни дела, като е приключила 16 от тях.  

От гражданските дела, върнати след проведената въззивна и 

касационна проверка, резултатите  са: 

- решения – 14 броя изцяло потвърдени, 1 брой с индекс „3б” – 

изцяло обезсилено и върнато за ново разглеждане и 1 бр. с индекс „5а” – 

потвърдено или недопуснато до касационно обжалване в едната част, а в 

другата част отменено и върнато за ново разглеждане; 

- определения – 2 броя потвърдени. 

По наказателни дела - 4 броя определения, които са били изцяло 

потвърдени. 
 

Период 01.01.2019 

- 31.12.2019 година 

Брой дела 

за 

разглеждане 

Брой 

свършени 

дела 

Отработени 

човекомесеци 

Към делата 

за 

разглеждане 

Към 

свършените 

дела 

НАТОВАРЕНОСТ  

Велемира 

Димитрова 

450 401 12 37,50 33,42 

 

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 Станимирова 
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През 2019 година съдия Станимирова е имала за разглеждане  общо 

501 дела, включващи 491 граждански и 10 наказателни дела. От същите 

през отчетния период тя е свършила общо 426 броя граждански дела, както 

и 10 броя наказателни дела.  

От гражданските дела, които са върнати след извършената въззивна и 

касационна проверка, съдебните актове са: 

-  решения – 17 броя са изцяло потвърдени, 2 броя с индекс „3а” – 

изцяло отменени, 1 брой с индекс „3б” – изцяло обезсилено и върнато или 

не за ново разглеждане и 4 брой с индекс „5а” – потвърдено или 

недопуснато до касационно обжалване в едната част, а в другата част 

отменено от по-горната инстанция и постановен акт по същество, или в 

другата част отменено и върнато за ново разглеждане; 

- определения – 1 брой потвърдено, 4 броя с индекс „3а“ – изцяло 

отменено от горната инстанция и постановен акт по същество, или изцяло 

отменено и върнато за разглеждане, и 1 брой с индекс „5а“ – потвърдено 

или недопуснато до касационно обжалване в едната част, а в другата част 

отменено от по-горната инстанция и постановен акт по същество, или в 

другата част отменено и върнато за ново разглеждане. 

  - 2 броя определения, постановени по наказателни дела, които са 

изцяло потвърдени. 
 

Период 01.01.2019 

- 31.12.2019 година 

брой дела за 

разглеждане 

брой 

свършени 

дела 

отработени 

човекомесеци 

Към делата 

за 

разглеждане 

Към 

свършените 

дела 

НАТОВАРЕНОСТ  

съдия Радосвета 

Станимирова 

501 436 12 41,75 36,33 

 

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 Петракиева 
През 2019 година съдия Диана Петракиева е имала за разглеждане  

371 наказателни дела. Свършените от нея дела през периода възлизат на 

329. Данните за съдебните актове по тези, които са върнати след въззивна 

и касационна проверка показват, че от съдебните актове: 

по наказателни дела: НОХД, НЧХ и ЧНД   

- решения - 8 броя изцяло потвърдени, 2 броя с индекс „2”  - 

отменени и върнати за ново разглеждане на първоинстанционния съд, 1 

брой с индекс „4а“ – изменено в наказателната част по приложението на 

закона и 1 брой с индекс „4б“ – изменено в наказателната част по 

отношение на наказанието; 

- определения – 4 броя изцяло потвърдени и 1 брой с индекс „2а“ – 

отменено и върнато дело за ново разглеждане на първоинстанционния съд. 

по наказателни дела от административен характер - АНД 
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- решения – 17 броя изцяло потвърдени, 5 броя с индекс „2” – 

отхвърлено искане за отмяна от ВАС и 1 брой с индекс „3а“ – изцяло 

отменено с постановен акт по същество. 
 

Период 01.01.2019 

- 31.12.2019 година 

брой дела за 

разглеждане 

брой 

свършени 

дела 

отработени 

човекомесеци 

Към делата 

за 

разглеждане 

Към 

свършените 

дела 

НАТОВАРЕНОСТ  

съдия Диана 

Петракиева  

371 329 12 30,.92 27,.42 

 

Съдия Петракиева разглежда наказателни дела. Нейната дейност може 

да бъде определена 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 Антонова-Попова 

През 2019 година съдия Антонова-Попова е имала за разглеждане 

общо 520 дела, от които 507 броя граждански и 13 наказателни. От тях тя е 

свършила 441 граждански и 13 наказателни дела. От гражданските дела, 

които са върнати след проведена въззивна и касационна проверка, 

съдебните актове са: 

- решения – 11 броя  изцяло потвърдени, 3 броя с индекс „3а“ - 

изцяло отменени, 2 броя с индекс „5а“ - потвърдени или недопуснати до 

касационно обжалване в едната част, а в другата част отменени от по-

горната инстанция и постановен акт по същество, или в другата част 

отменени и върнати за ново разглеждане; 

 - определения – 1 бр. с индекс „5а“ - потвърдено или недопуснато до 

касационно обжалване в едната част, а в другата част отменено от по-

горната инстанция и постановен акт по същество, или в другата част 

отменено и върнато за ново разглеждане; 

- 1 брой определение, постановено по ЧНД, което е било върнато 

като изцяло потвърдено от въззивната инстанция. 

Съдия Гергана Антонова-Попова 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 Петрова 

През 2019 година съдия Петрова е имала за разглеждане общо 357 

наказателни дела. Свършени са 332 дела. Данните за тези, върнати след 

въззивна и касационна проверка установяват, че от съдебните актове: 

по наказателни дела: НОХД, НЧХ и ЧНД   

- решения - 6 броя изцяло потвърдени; 

- определения – 4  изцяло потвърдени; 

по наказателни дела от административен характер АНД по чл. 78а НК 
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- решения – 2 броя изцяло потвърдени и 1 брой с индекс „2а” – 

отменен и върнат за ново разглеждане на първоинстанционния съд; 

по наказателни дела от административен характер - АНД 

- решения – 19 броя изцяло потвърдени, 5 броя по индекс „2” – 

отхвърлено искане за отмяна от ВАС и 1 брой с индекс „3а“ – изцяло 

отменено с постановен акт по същество. 
 

Период 01.01.2019 

- 31.12.2019 година 

брой дела за 

разглеждане 

брой 

свършени 

дела 

отработени 

човекомесеци 

Към делата 

за 

разглеждане 

Към 

свършените 

дела 

НАТОВАРЕНОСТ  

съдия Зорница 

Петрова 

357 322 12 29,75 26,83 

 

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 Христов 

През 2019 съдия Христов е имал за разглеждане общо 549 дела, от 

които 533 броя граждански и 16 броя наказателни. Свършени в края на 

периода са общо 470 дела, като от тях 454 са граждански и 16 броя 

наказателни. От гражданските дела, които са били върнати след проведена 

въззивна и касационна проверка, съдебните актове са: 

- решения – 23 броя изцяло потвърдени, 8 броя с индекс „3а“ - изцяло 

отменени, 2 броя с индекс „5а“ - потвърдени или недопуснати до 

касационно обжалване в едната част, а в другата част отменени от по-

горната инстанция и постановен акт по същество, или в другата част 

отменени и върнати за ново разглеждане; 

- определения – 1 брой изцяло потвърдено, 2 броя с индекс „3а“– 

изцяло отменено от горната инстанция и постановен акт по същество, или 

изцяло отменено и върнато за разглеждане, и 1 брой с индекс „5а“ -

потвърдено или недопуснато до касационно обжалване в едната част, а в 

другата част отменено от по-горната инстанция и постановен акт по 

същество, или в другата част отменено и върнато за ново разглеждане; 

- 3 бр. определения, постановени по ЧНД, които са върнати като 

изцяло потвърдени от въззивната инстанция. 
 

Период 01.01.2019 

- 31.12.2019 година 

брой дела за 

разглеждане 

брой 

свършени 

дела 

отработени 

човекомесеци 

Към делата 

за 

разглеждане 

Към 

свършените 

дела 

НАТОВАРЕНОСТ  

съдия Христо 

Христов 

549 470 12 45,75 39,17 

В работата си съдия Христо Христов показва наличие на добра 

теоретична подготовка, задълбоченост, упоритост и отговорност, като 

проявява желание за усъвършенстване и професионално развитие.  
 

Съдия Васил Ставрев 
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За отчетната 2019 година съдия Ставрев е имал за разглеждане 358 

дела, от които 357 наказателни и 1 гражданско дело. От тях в края на 

периода е свършил 325 наказателни и 1 гражданско дело. Данните за 

делата, върнати след въззивна и касационна проверка, показват, че от 

съдебните актове: 

по наказателни дела: НОХД, НЧХ и ЧНД   

- решения - 8 броя изцяло потвърдени, 2 с индекс „2в” - отменен акт с 

постановяване на нова присъда и 1 брой с индекс „4е“ – изменено в частта 

относно веществени доказателства или разноските; 

- определения – 6 броя са изцяло потвърдени; 

по наказателни дела от административен характер (по чл. 78а от НК) 

- решения – 2 броя, които са изцяло потвърдени; 

по наказателни дела от административен характер - АНД 

- решения – 21 броя изцяло потвърдени, 4 броя с индекс „2” -

отхвърлено искане за отмяна от ВАС. 

 

Период 01.01.2019 

- 31.12.2019 година 

брой дела за 

разглеждане 

брой 

свършени 

дела 

отработени 

човекомесеци 

Към делата 

за 

разглеждане 

Към 

свършените 

дела 

НАТОВАРЕНОСТ  

съдия Васил 

Ставрев 

358 326 12 29,83 27,17 

 

Съдия Ставрев притежава добра професионална подготовка, знания, 

умения и качества, които са залог за неговото израстване и кариерно 

развитие. Проявява стремеж към тяхното усъвършенстване и повишаване 

на професионалната си квалификация. 
 

Съдия Диян Атанасов 

Съдия Диян Атанасов през отчетната 2019 е имал за разглеждане 

общо 502 дела, от които 490 граждански и 12 наказателни дела. От тях в 

края на периода са свършени общо 437 дела, включващи 426 граждански и 

11 наказателни дела. От гражданските дела, които са върнати след 

въззивна и касационна проверка, съдебните актове са: 

- решения – 18 броя изцяло потвърдени, 1 брой с индекс „3а“ – 

изцяло отменен от горната инстанция и постановен акт по същество, или 

изцяло отменено и върнато за разглеждане, 2 броя с индекс „5а“ –

потвърдено или недопуснато до касационно обжалване в едната част, а в 

другата част отменено от по-горната инстанция и постановен акт по 

същество, или в другата част отменено и върнато за ново разглеждане, и 1 

брой с индекс „6а“ - потвърдено или недопуснато до касационно обжалване в 

едната част, а отменено или обезсилено в друга част по обективни причини 

поради представяне на нови доказателства пред въззивната инстанция, които 

са обусловили отмяната или обезсилването; 

- определения – 1 брой изцяло потвърдено, 2 броя с индекс „3а” -

изцяло отменено от горната инстанция и постановен акт по същество, или 

изцяло отменено и върнато за разглеждане; 
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- 3 определения, постановени по наказателни дела, 2 броя от които са 

върнати като изцяло потвърдени от въззивната инстанция и 1 брой с 

индекс „2в” за отменен акт с постановяване на нова присъда. 
 

Период 01.01.2019 

- 31.12.2019 година 

брой дела за 

разглеждане 

брой 

свършени 

дела 

отработени 

човекомесеци 

Към делата 

за 

разглеждане 

Към 

свършените 

дела 

НАТОВАРЕНОСТ  

съдия Диян 

Атанасов 

502 437 12 41,83 36,42 

 

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 Косев 

За отчетната 2019 година съдия Боян Косев е имал за разглеждане 

общо 471 дела, от които 464 граждански и 7 наказателни. От същите в края 

на периода са били свършени общо 421 дела, включващи 414 граждански и 

7 броя наказателни дела.  

От гражданските дела, които са върнати след въззивна и касационна 

проверка, съдебните актове са: 

- решения – 14 броя са изцяло потвърдени, 1 брой с индекс „3а“ –

изцяло отменено, 1 брой с индекс „4б” - за отказ или оттегляне пред 

въззивна/касационна инстанция на искова молба или постигане на 

спогодба/медиация пред нея, или изтекъл срок, който не е бил налице към 

момента на постановяване на първоинстанционното решение, и 2 броя с 

индекс „5а” – потвърдени или недопуснати до касационно обжалване в 

едната част, а в другата част отменени от по-горната инстанция и 

постановен акт по същество, или в другата част отменени и върнати за 

ново разглеждане; 

- определения – 2 броя изцяло потвърдени и 1 брой с индекс “5а“ –

потвърдено или недопуснато до касационно обжалване в едната част, а в 

другата част отменено от по-горната инстанция и постановен акт по 

същество, или в другата част отменено и върнато за ново разглеждане. 
 

Период 01.01.2019 

- 31.12.2019 година 

брой дела за 

разглеждане 

брой 

свършени 

дела 

отработени 

човекомесеци 

Към делата 

за 

разглеждане 

Към 

свършените 

дела 

НАТОВАРЕНОСТ  

съдия Боян Косев 471 421 12 39,25 35,08 

 

В работата си съдия Косев показва наличие на добра теоретична 

подготовка, задълбоченост, упоритост и отговорност, като проявява 

желание за усъвършенстване и професионално развитие.  
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Районен съд – Севлиево 

Към 31.12.2019 г. щатната численост на Районен съд – Севлиево е за 5 

районни съдии.   

При посочената щатна численост и кадрови състав в края на годината от 

четири районни съдии, на база дела за разглеждане, натовареността по щат е 

била 35,58, а действителната натовареност е била 40,28. Натовареността, на 

база свършени дела, по щат е била 32,63, а действителната натовареност – 

36,94. 

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 

2017 30,74 28,97 30,74 29,97 

2018 37,32 34,50 37,32 34,50 

2019 35,58 32,63 40,28 36,94 

 

Резултати на съдиите 
 

Анализът на статистическите данни показва следното: 
 

Съдия Станислав Цветков 

Съдия Цветков е имал за разглеждане общо 493 дела, от които 190 

наказателни и 303 граждански. Свършил е 448 дела, от които 175 наказателни 

и 273 граждански, или 90,87 % от делата за работа. В срок до 3 месеца е 

приключил 431 дела (96,21 %).   

Обжалвани са актовете по 23 наказателни и 6 граждански дела. 

От обжалване са върнати 24 дела:  

по НОХД, НЧХД и ЧНД: 

- потвърдени (инд. 1) – 5 акта (4 присъди/решения и 1 определение); 

- една присъда е отменена и е постановена нова (инд. 2в); 

- една присъда е изменена в наказателната и гражданската част 

едновременно (инд. 4г). 

по АНД: 

- потвърдени (инд. 1) – 10 решения; 

- отменено изцяло и постановен друг акт (инд. 2а) – 2 решения. 

по граждански дела: 

 - потвърдени (инд. 1) - общо 3 акта (1 решение и 2 определения); 

- потвърдено в една част и отменено в друга част и постановен акт по 

същество (инд. 5а) – 2 решения. 
 

Съдия Гергана Божилова 

Съдия Божилова е имала за разглеждане общо 560 дела, от които 223 
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наказателни и 337 граждански. Свършила е 503 дела, от които 204 наказателни 

и 299 граждански, или 89,82 % от делата за работа. В срок до 3 месеца са 

приключили 480 дела (95,43 %).   

Обжалвани са актовете по 19 наказателни и 2 граждански дела. 

От обжалване са върнати 20 дела:  

по НОХД, НЧХД и ЧНД: 

- потвърдени (инд. 1) – 10 акта (5 присъди/решения и 5 определения); 

- изменена в нак. част по приложението на закона (инд. 4а) – 1 присъда; 

по АНД: 

- потвърдени (инд. 1) – 5 решения; 

- отменено изцяло и постановен друг акт (инд. 2а) – 1 решение; 

- отменено изцяло и върнато за ново разглеждане (инд. 2б) – 1 решение. 

по граждански дела: 

- потвърдени (инд. 1) - 1 решение; 

- изцяло отменено и постановен акт по същество (инд. 3а) – 1 решение. 
 

Съдия Христо Христов 

Съдия Христов е имал за разглеждане общо 514 дела, от които 482 

граждански и 32 наказателни. Свършил е 443 дела, от които 419 граждански и 

24 наказателни, или 86,19 % от делата за работа. В срок до 3 месеца са 

приключили 409 дела (92,33 %).   

Обжалвани са актовете по 30 граждански и 4 наказателни дела. 

От обжалване са върнати 30 дела: 

по граждански дела: 

- потвърдени (инд. 1) – общо 20 акта (15 решения и 5 определения); 

- изцяло отменено и постановен акт по същество (инд. 3а) – общо 2 акта 

(1 решение и 1 определение); 

- изцяло обезсилено (инд. 3б) – 1 решение; 

- отменени по обективни причини, поради допуснати нови 

доказателства пред въззивния съд (инд. 4а) – 2 решения;  

- потвърдено в една част и отменено в друга част и постановен акт по 

същество (инд. 5а) – 2 решения;  

по НОХД, НЧХД и ЧНД: 

- потвърдени (инд. 1) – 1 определение; 

по административни дела: 

- изцяло оставени в сила (инд. 1) – 2 решения. 
 

Съдия Биляна Коева 

От встъпването й в длъжност на 16.12.2019 г., съдия Коева е имала за 

разглеждане общо 13 граждански дела. Свършила е 9 дела, или 69,23 % от 

делата за работа. Всичките 9 дела (100 %) са приключили в срок до 3 месеца.  

Към края на отчетният период няма обжалвани съдебни актове и 

върнати от обжалване дела. 
 

Съдия Павел Неделчев 
До преместването му в друг орган на съдебната власт, считано от 

22.07.2019 г., съдия Неделчев е имал за разглеждане общо 206 дела, от които 
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69 наказателни и 137 граждански. Свършил е 206 дела, от които 69 

наказателни и 137 граждански, или 100 % от делата за работа. В срок до 3 

месеца са приключени 205 дела (99,51 %).   

Обжалвани са 10 съдебни акта по наказателни дела и 1 по гражданско 

дело.  

От обжалване са върнати 11 дела:  

по НОХД, НЧХД и ЧНД: 

- потвърдени (инд. 1) – 1 определение; 

по АНД: 

- потвърдени (инд. 1) – 8 решения; 

- отменено изцяло и постановен друг акт (инд. 2а) – 1 решение; 

по граждански дела: 

- потвърдени (инд. 1) – 1 решение. 
 

Съдия Валерия Аврамова 

До освобождаването й от длъжност, считано от 24.11.2019 г., съдия 

Аврамова е имала за разглеждане общо 349 дела, от които 347 граждански и 2 

наказателни дела. Свършила е 349 дела, от които 347 граждански и 2 

наказателни дела, или 100 % от делата за работа. В срок до 3 месеца са 

приключени 327 дела (93,70 %).   

Обжалвани са 28 съдебни акта по граждански дела и 1 акт по 

наказателно дело.  

От обжалване са върнати 27 дела: 

по граждански дела: 

- потвърдени (инд. 1) – общо 18 акта (15 решения и 3 определения); 

- изцяло отменено и постановен акт по същество (инд. 3а) – общо 4 акта 

(1 решение и 3 определения); 

- потвърдено в една част и отменено в друга част и постановен акт по 

същество (инд. 5а) – 3 решения; 

по административни дела: 

- изцяло отменено поради представяне на писмени доказателства за 

първи път (инд. 5а) – 1 решение;  

по НОХД, НЧХД и ЧНД: 

- потвърдени (инд. 1) – 1 определение. 
 

Съдия Светла Дойчева 

Съдия Дойчева е освободена от длъжност, считано от 30.08.2018 г., но 

през отчетната 2019 г. от обжалване са върнати 6 граждански дела, 

разгледани от нея в предходен отчетен период: 

- потвърдени (инд. 1) – 4 решения; 

- потвърдено в една част и отменено в друга част и постановен акт по 

същество (инд. 5а) – 1 решение; 

- потвърдено в една част и обезсилено в друга част (инд. 5б) – 1 

решение. 
 

Районен съд – Дряново 

През 2019 г. се отчита намаление на броя постъпили дела в сравнение с 
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2018 г. През отчетната година е имало 660 новопостъпили дела от всички 

видове, които са с 177 броя по-малко от постъпилите 837 дела през 2018 г. или 

намалението е с приблизително 21 %. 

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 

2017 г. 836 бр. 34,83 бр. 34,83 бр. 

2018 г. 889 бр. 37,04 бр.  37,04 бр. 

2019 г. 712 бр. 29,67 бр. 29,67 бр. 

 

Година Свършени 

дела 

Натовареност по 

щат 

Действителна 

натовареност 

2017 г.  784 бр. 32,67 бр.  32,67 бр.  

2018 г.  837 бр.  34,87 бр.  34,87 бр. 

2019 г. 668 бр. 27,83 бр. 27,83 бр. 
 

От данните за натовареността се установява, че след отчетената 

тенденция да се увеличава натовареността през последните три години, през 

отчетната година се наблюдава значително намаление, свързано с намаления 

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 

Емилия Дишева 267 бр. 76 бр. 343 бр. 28,58 бр. 

Мариета Спасова 217 бр. 100 бр. 317 бр. 26,42 бр. 

 

Натовареността по щат и действителната натовареност на съдиите в 

Районен съд - Дряново, изчислена спрямо общия брой свършени дела на база 

12 месеца е, както следва: 
 

   Съдия Граждански Наказателни Общо Средномесечно 

Емилия Дишева 270 бр. 82 бр. 352 бр. 29,3 бр.  

Мариета Спасова 216 бр. 100 бр. 316 бр. 26,3 бр. 

 

Действителната натовареност спрямо общия брой разглеждани дела за 

всеки съдия през 2019 г. съвпада с натовареността по щат. 

Резултати по съдии 
През отчетния период съдиите в Районен съд - Дряново са разгледали и 

решили, съответно свършили в 3-месечен срок, и имат резултати от 

обжалваните граждански и наказателни дела, както следва: 

съдия Емилия Дишева към 31.12.2019 г. има 12 г. и 3 месеца съдийски 

стаж. През 2019 година има отработени 12 месеца. За цялата 2019 г. е 

разгледала общо 377 бр. дела от всички видове, от които НОХД - 26, НЧХД - 
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3, АНД по чл. 78а от НК - 3, ЧНД 36 и АНД - 24, гр. дела по общия исков ред - 

55, гр. дела по чл. 310 ГПК - 4, ч. гр. дела - 106, дела по чл. 410 и чл. 417 от 

ГПК - 110 и други - 10. Свършила е 352 дела (93 %), от които 317 дела в 

тримесечен срок. През годината са върнати 19 обжалвани дела, като 13 (68 %) 

от обжалваните актове са били потвърдени; 

съдия Мариета Спасова към 31.12.1019 г. има съдийски стаж от 15 г. 2 

месеца. През 2019 година има отработени 12 месеца. За отчетната 2019 г. е 

разгледала общо 335 дела, от които НОХД - 25, НЧХД – 2, АНД по чл. 78а от 

НК - 5, ЧНД - 58 и АНД - 14, гр. дела по общия исков ред - 46, гр. дела по чл. 

310 ГПК - 4, ч. гр. дела - 85, дела по чл. 410 и чл. 417 от ГПК - 88 и други - 8. 

Свършила е 316 дела (94 %), от които 304 в тримесечен срок. През годината са 

върнати 24 обжалвани дела, от които 19 (79 %) потвърдени.  

 

Районен съд – Трявна 

Щатното разписание на Районен съд – Трявна включва двама съдии. 

Една от двете щатни бройки – тази на районния съдия е незаета през целия 

отчетен период, като при отсъствие на Административния ръководител – 

председател на Районен съд – Трявна са командировани съдии от Районен съд 

– Габрово.  

Всеки от правораздаващите 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. 

През 2019 г. съдиите от Районен съд – Трявна са имали следната 

действителна натовареност:  
Брой 

дела за 

разглеж-

дане 

Брой 

свършени 

дела 

Брой 

съдии 

по щат 

Брой 

съдии – 

заета 

численост 

Отраб

отени 

човеко 

месеци 

Действителна натовареност 

Към делата за 

разглеждане 

Към 

свършените 

дела 

489 450 2 1 12 40,75 37,50 

При общо 489 броя граждански и наказателни дела за разглеждане през 

2019 г. средната натовареност по щат при горното разпределение е 20,38 дела 

на месец на съдия. Средната натовареност по щат спрямо общия брой от 701 

дела за разглеждане за 2018 година е била 29,21 дела на месец на съдия. За 

2017 година средната натовареност по щат спрямо общия брой от 662 дела за 

разглеждане е била 27,58 дела на месец на съдия. 

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. 

Емилия 

Дишева 
285 92 377   270 82 352 253 64 

317 

90 % 
13 1 5 

Мариета 

Спасова 
231 104 335 216 100 316 208 96 

304 

96 % 
19 3 2 
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При свършените общо 450 броя граждански и наказателни дела средната 

натовареност по щат е 18,75 броя дела на месец на съдия. Средната 

натовареност по щат спрямо общия брой от 656 свършени дела за 2018 г. е 

била 27,33 дела на месец на съдия. Средната натовареност по щат спрямо 

общия брой от 631 свършени дела за 2017 г. е била 26,29 дела на месец на 

съдия. 

Дейността на всеки съдия от числения състав на Районен съд – Трявна е, 

както следва: 

Вяра Петракиева – административен ръководител - председател 

През 2019 г. съдия Вяра Петракиева е имала за разглеждане 381 

граждански дела, от които новопостъпили са 284 броя, като е свършила 289 

дела, от които в тримесечния инструктивен срок – 274 броя, или 94,81 %.  

От обжалваните и върнати през отчетния период граждански дела 12 

броя са потвърдени, 2 броя са отменени и 4 броя са изменени. 

През 2019 г. съдия Вяра Петракиева е разгледала 135 наказателни дела, 

от които новопостъпили са 124 броя, като е свършила 125 дела, от които в 

тримесечния инструктивен срок – 116 броя, или 92,80 %.  

От обжалваните и върнати през отчетния период наказателни  дела 15 

броя са потвърдени, 1 брой е изменено и 1 брой е отменено. 

Съдия Боян Косев – районен съдия 

По време на своето командироване в Районен съд – Трявна през 2019 

година съдия Боян Косев е разгледал 9 наказателни дела, от които постъпили 

са 9 броя, като е свършил 9 дела, от които в тримесечния инструктивен срок – 

9 броя, или 100 %. 

По време на своето командироване в Районен съд – Трявна през 2019 

година съдия Боян Косев не е разглеждал граждански дела. 

От обжалваните през отчетния период наказателни дела 1 брой е 

потвърдено. 

Съдия Васил Ставрев – районен съдия 

По време на своето командироване в Районен съд – Трявна през 2019 

година съдия Васил Ставрев е имал за разглеждане 9 граждански дела, от 

които постъпили са 9 броя, като е свършил 9 дела, от които в тримесечния 

инструктивен срок – 9 броя, или 100 %.  

През 2019 г. съдия Васил Ставрев е разгледал 3 броя наказателни дела, 

от които постъпили са 3 броя, като е свършил 3 дела, от които в тримесечния 

инструктивен срок – 3 броя, или 100 %.  

Съдия Васил Ставрев няма обжалвани и върнати през отчетния период 

граждански и наказателни  дела.  

Съдия Диан Атанасов – районен съдия 

По време на своето командироване в Районен съд – Трявна през 2019 

година съдия Диан Атанасов е имал за разглеждане 4 граждански дела, от 

които постъпили са 4 броя, като е свършил 4 дела, от които в тримесечния 

инструктивен срок – 4 броя, или 100 %.  

През 2019 г. съдия Диан Атанасов е разгледал 1 наказателно дело, 

постъпило през годината, като е свършил 1 дело, приключено в тримесечния 
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инструктивен срок, или 100 %.  

Съдия Диан Атанасов няма обжалвани и върнати през отчетния период 

граждански и наказателни дела.  

Съдия Христо Христов – районен съдия 

По време на своето командироване в Районен съд – Трявна през 2019 

година съдия Христо Христов е имал за разглеждане 2 граждански дела, от 

които постъпили са 2 броя, като е свършил 2 дела, от които в тримесечния 

инструктивен срок – 2 броя, или 100 %.  

През 2019 г. съдия Христо Христов е разгледал 3 наказателни дела, от 

които постъпили са 3 броя, като е свършил 3 дела, от които в тримесечния 

инструктивен срок – 3 броя, или 100 %.  

Съдия Христо Христов няма обжалвани и върнати през отчетния период 

граждански и наказателни  дела.  

Гергана Антонова – районен съдия  

По време на своето командироване в Районен съд – Трявна през 2019 

година съдия Гергана Антонова е имала за разглеждане 3 граждански дела, от 

които постъпили са 3 броя, като е свършила 3 дела, от които в тримесечния 

инструктивен срок – 3 броя, или 100 %.  

По време на своето командироване в Районен съд – Трявна през 2019 

година съдия Гергана Антонова не е разглеждала наказателни дела. 

Съдия Гергана Антонова няма обжалвани и върнати през отчетния 

период граждански дела.  

Радосвета Станимирова – районен съдия  

По време на своето командироване в Районен съд – Трявна през 2019 

година съдия Радосвета Станимирова е имала за разглеждане 2 граждански 

дела, от които постъпили са 2 броя, като е свършила 2 дела, от които в 

тримесечния инструктивен срок – 2 броя, или 100 %.  

По време на своето командироване в Районен съд – Трявна през 2019 

година съдия Радосвета Станимирова не е разглеждала наказателни дела. 

Съдия Радосвета Станимирова няма обжалвани и върнати през отчетния 

период граждански дела.  

 

ІV. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ 
 

Районен съд – Габрово 

През 2019 година държавни съдебни изпълнители в СИС при Районен 

съд - Габрово са 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 отчетния период за 2019 година в СИС при ГРС са постъпили 427 

броя молби за образуване на изпълнителни дела, със 65 броя по-малко в 

сравнение с предходния отчетен период през 2018 година, когато са постъпили 

492 броя молби за образуване на изпълнителни дела. Всички постъпили молби 

са разпоредени за образуване на изпълнителни дела, към които са представени 

изискуемите приложения от изпълнителни листи, обезпечителни заповеди, 

решения на чуждестранни съдилища, подлежащи на принудително изпълнение 
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на територията на Република България и др. Подлежащата на събиране сума 

по новообразуваните изпълнителни дела възлиза на 606 838 лева, като през 

2018 година тя е била в размер на 543 020 лева.  

През отчетния период са приключили с постановление за прекратяване 

поради изплащане 282 броя изпълнителни дела. Прекратени по други причини 

са 386 изпълнителни дела и изпратени по подсъдност 12 броя или общо 608 

прекратени дела. Прекратените дела през отчетния период са били със 23 

броя повече в сравнение с периода 2018 година, които са били  657 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 

376 058 лева, като през 2018 година тя е била в размер на 409 652 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 107 466 лева.  

Движението по изпълнителните дела е осъществявано съобразно 

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, според което: ”При частично събиране на парично 

вземане таксата се определя върху целия дълг, но се събира част, 

съответстваща на събраната сума”, като плащане направо на кредитора не 

освобождава длъжника от задължението да заплати дължимите държавни 

такси.  

Съгласно влязлото в сила изменение на Тарифа № 1 по отношение на 

дължимите държавни такси, в СИС при ГРС за отчетния период е събрана 

държавна такса в размер на 41 170 лева, като през предходната 2018 година 

тя е била 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 да се въздържа от 

принудителни изпълнителни действия по образуваните изпълнителни дела. 

Висящите изпълнителни дела в СИС при ГРС в началото на отчетния 

период е била 5 371 броя, а в края на отчетния период – 5 118 броя, т. е. налице 

е отчетено намаляване и приключване на повече на брой дела.  

През отчетния период на 2019 година висящите дела със социален 

характер, каквито са вземанията по присъдена издръжка, са били 661 броя, 

като допълнително са постъпили още 18 броя от тях. В края на периода са 

останали несвършени 624 броя от тези дела. Следва да се има предвид, че 



 95

реализирането на вземането по същите е дългосрочно. 

През отчетния период на 2019 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. 

Срещу изпълнителни действия в СИС при ГРС са постъпили 2 броя 

жалби, които не са уважени.  

Всяко предприето изпълнително действие на основание чл. 434 от ГПК е 

обективирано в съставен протокол. През отчетния период са били насрочени 

407 броя принудителни действия по опис, оценка, определяне на пазач и др., 

които действия, разпределени на броя съдебни изпълнители, се равняват на 17 

действия, т.е. на по-малко в сравнение с предходния период, когато са 

отчетени 23,71 принудителни изпълнителни действия месечно.  

Въз основа на гореизложеното може да се заключи, 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. 

Със заповед № РД – 13 – 303 от 31.08.2016 г. на Административния 

ръководител - председател на РС - Габрово, 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. Със заповед № 418 от 

04.11.2016 г., на основание чл.104 от ПАС Административния ръководител - 

Председател на ОС - Габрово, е възложил на ДСИ при ГРС да събира 

вземанията на съдебната власт. 

Въз основа на представените изпълнителни листи, издадени в полза на 

Районен съд - Габрово и Окръжен съд - Габрово, са образувани 335 броя дела 

за сумата от 250 706 лева, от която са събрани 80 602 лева. 

На 23.10.2013 година с акт за регистрация по ЗДДС № 070421300019499, 

държавните съдебни изпълнители при Районен съд Габрово са регистрирани 

по ЗДДС, съгласно чл. 3, ал. 5, т. 1, б. ”о” от ЗДДС, и върху размера на таксите, 

които се събират от тях, се дължи ДДС. 
 

Районен съд – Севлиево 

През отчетната 2019 г. в Районен съд – Севлиево са образувани 202 нови 

изпълнителни дела, от които: 

- 131 дела за вземания в полза на държавата, от които 129 съставляват 

публични държавни вземания и 2 – частни държавни вземания; 

- 23 дела за вземания в полза на юридически лица и търговци, от които 

16 в полза на банки и 7 в полза на други ЮЛ;  
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- 35 дела в полза на физически лица, от които 16 имат за предмет 

събиране на суми за издръжки, 3 за предаване на дете и 16 други частни 

вземания;  

- 13 дела за изпълнение на обезпечителни мерки. 

Съпоставката с 2018 г. сочи на намаление, а с 2017 г. - на увеличение в 

броя на новообразуваните изпълнителни дела – 218 през 2018 г. и 195 през 

2017 г.  

Към 01.01.2019 г. висящи са били 1 253 изпълнителни дела за вземания в 

размер на 12 277 722 лв. Заедно с новообразуваните през 2019 г. 202 

изпълнителни дела за вземания в размер на 382 271 лв., през отчетната година 

е имало за работа общо 1 455 дела за вземания в размер на 12 659 993 лв. От 

тях, свършени чрез реализиране на вземането са 47 изпълнителни дела, 82 са 

перемирани и прекратени, а 5 са изпратени на друг съдебен изпълнител. Общо 

събраната сума по всички изпълнителни дела е в размер на 555 310 лв., при 

събрани 817 643 лв. през 2018 г. и 494 392 лв. през 2017 г.От общо дължимата 

сума отпадат и 124 944 лв. по перемираните и прекратени дела. Останалата 

несъбрана сума в края на 2019 г. е в размер на 12 181 100 лв., която е с 96 622 

лв. по-малко от формираната сума за събиране в началото на отчетния период.  

В края на периода висящи са 1 321 изпълнителни дела, при 1 253 в края 

на 2018 г. и 1 159 в края на 2017 г. В значителна част от случаите постъпват 

периодични плащания в резултат на наложени запори, но сумите са 

относително малки по размер спрямо дължимото и това предопределя 

продължителния период на изплащане на задължението. По около 30 % 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. 

За работа в Съдебно-изпълнителната служба са образувани 

преобладаващо изпълнителни дела за събиране на: държавни вземания; 

вземания по неплатени фактури и неизпълнени договорни задължения между 

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

непозволени увреждания; дела за издръжка, които са освободени от държавни 

такси и при които масата от длъжници нямат доходи и не притежават 

имущество или ако такова се установи, то не може да се реализира; 

предоставени кредити от банки и други кредитни институции – повечето 

необезпечени, като част от длъжниците – физически лица, от години са 

напуснали страната, нямат имущество и са с неизвестен адрес в чужбина, а 

откритите на посочените адреси длъжници понякога са безработни и без 

имущество, годно за принудително изпълнение, или работят срещу трудово 

възнаграждение, надхвърлящо незначително определения размер за 

минимална работна заплата, като се случва да имат по два и повече наложени 

запори за вземания в полза на различни банки. 
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Насрочена е 1 публична продажба, която е приключила с обявяване на 

купувач.   

Не е намалял броят на длъжниците, които имат желание да съдействат за 

удовлетворяване на взискателите, както и на тези, които след насочване на 

принудителното изпълнение 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 2019 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 2019 година в съдебно-изпълнителната служба при Районен съд - 

Дряново са образувани 60 броя нови изпълнителни дела. През годината са 

прекратени 48 изпълнителни дела, от които чрез реализиране на вземането - 

21, прекратени на основание чл. 433, т. 2 от ГПК, 22 броя изпълнителни дела  - 

прекратени на основание чл. 433, т. 8 от ГПК (поради неактивност от страна 

на взискателя в продължение на две календарни години), по други причини - 3 

броя, изпратени за доизпълнение на други съдебни райони - 2.  

Най-голям е делът на изпълнителни дела в полза на държавата - 40, в 

полза на граждани – 11 броя, от които 1 брой е по трудов спор. На следващо 

място са делата в полза на юридически лица и търговци – 7 броя, за  издръжки 

– 3 броя, изпълнение на обезпечителни мерки през 2019 г.  – 2 броя. 

Към 31.12.2019 г. висящите изпълнителни дела са 369 броя, през 2018 г. 

– 359 броя, а през 2017 г. те са 382 броя.  

През отчетния период са събрани общо 52 568 лева, като  най-голям е 

делът на събраните суми в полза на търговци – 24 178 лева, за издръжка – 10 

199 лева, в полза на граждани – 6 646 лева и в полза на държавата – 9 687 лева 

и по трудов спор – 1 858 лева. Събраните държавни такси през 2019 г., 

съгласно Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по 

ГПК са в размер на 3 969 лева. 

За сравнение с предходните  години събраните суми по видове са, както 

следва:  
 

 

 
В полза на ФЛ В полза на ЮЛ Общо 

2017 г. 14 761 лв. 20 735 лв. 35 496 лв. 

2018 г. 16 446 лв. 22 684 лв. 39 130 лв. 

2019 г. 18 703 лв. 33 865 лв. 52 568 лв. 

 

През годината са насрочени 60 бр. принудителни изпълнителни 
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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 2019 г. съдебно-изпълнителна служба е издала 5 броя 

удостоверения за липса на образувани изпълнителни производства. 

В съдебно-изпълнителната служба все още има голям брой дела на 

производство, което се дължи на останали несвършени дела от предходни 

отчетни периоди, като значителна част от тях са изпълнителните дела за 

изплащане на издръжка на дете и същите приключват едва с навършване на 

пълнолетие на детето.  

През годината не е имало жалби против действия на съдия-изпълнителя, 

което е отличен показател за законосъобразната дейност на държавното 

изпълнение при Районен съд - Дряново. 

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. 

От 2018 г. държавният съдебен изпълнител осъществява достъп до 

Регистъра на банковите сметки и сейфове чрез персонален квалифициран 

електронен подпис. През същата година бе осигурен достъп до електронните 

услуги на Националната агенция по приходите, включващи актуално 

състояние на трудовите договори и справка за осигуряването. Всичко това 

допринася за бързина и висока ефективност на работата на държавния съдебен 

изпълнител. 
 

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 2019 г. съдебно-изпълнителната служба при Районен съд – 

Трявна е започнала с 518 броя несвършени дела, като от тях: 177 броя дела в 

полза на Държавата; 158 броя дела в полза на юридически лица и търговци; 

171 броя дела в полза на граждани; 12 броя дела за изпълнение на 

обезпечителни мерки. 

През отчетната година се констатира намаление в постъплението на 

изпълнителни дела спрямо предходните две години, като през 2019 г. са 

образувани 51 броя (спрямо 70 бр. за 2018 г. и 59 броя – за 2017 г.), както 

следва: 29 броя дела в полза на Държавата; 11 броя дела в полза на 

юридически лица и търговци; 11 броя дела в полза на граждани. 

Всички дела в съдебно-изпълнителната служба през 2019 г. са 569 броя  

(спрямо 576 броя дела – за 2018 г. и 570 броя дела – за 2017 г.).   

Прекратените изпълнителни дела за 2019 г. са 72 броя (спрямо 83 броя 
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дела – за 2018 г. и 53 броя – през 2017 г.), от които: 28 дела – поради 

реализиране на вземането и 44 дела – по други причини. 

През 2019 г. на друг съдебен изпълнител са изпратени общо 3 броя 

изпълнителни дела (спрямо 8 броя – за 2018 г. и 11 броя – за 2017 г.). 

Останалите несвършени дела в края на отчетния период са 494 броя, 

като от тях: 191 броя дела в полза на Държавата;151 броя дела в полза на 

юридически лица и търговци;141 броя дела в полза на граждани;11 броя дела 

за изпълнение на обезпечителни мерки. 

Дължимите суми по изпълнителни дела, образувани до началото на 

отчетния период са 2 805 488 лв., а по такива, образувани през отчетния 

период са 202 444 лв., или общо дължими са 3 007 932 лв. 

Събраните суми през отчетния период са 66 694 лв., което е в повече 

спрямо предходната 2018 г., когато събраните суми по изпълнителни дела са 

били 52 468 лв.       

Срещу действията на държавния съдебен изпълнител през 2019 г. има 

постъпила 1 жалба, по която няма произнасяне до края на отчетния период. 

През отчетната година се констатира намаление в постъплението на 

изпълнителни дела спрямо предходните две години, като през 2019 г. са 

образувани 50 броя изпълнителни дела, спрямо 70 броя през 2018 г. и 59 броя 

през 2017 г.  

През периода от 04.11.2019 г. до 08.11.2019 г. е извършена проверка на 

дейността на държавния съдебен изпълнител при Районен съд – Трявна от 

Инспектората към Министерство на правосъдието, която не е констатирала 

пропуски и недостатъци в работата на съдебно-изпълнителната служба. 

 

V. СЪДИИ ПО ВПИСВАНИЯТА 
 

Районен съд – Габрово 

През отчетния период на 2019 година при Районен съд - Габрово са 

работили двама съдии по вписванията: Кремена Косева – ръководител, и 

Наталия Христова. Това е бил и предвиденият 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 (регистратура) на Служба по вписванията 

– Имотен регистър - Габрово, при Агенция по вписванията. Нееднократно при 

проверки от Инспектората към МП е констатирано наличие на затруднения 

при организацията на работата, създадени в резултат на съществуващото 

правно нормативно положение, при което служителите не се намират на 

подчинение на съдия по вписванията. Няма 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 

Окръжен съд. Остава нуждата от техническа обезпеченост, и обновяване и 

поддръжка на материалната база. 

Натовареността на съдиите по вписванията по отношение на тяхната 

дейност е била средна, предвид тази за страната и общите показатели, които се 

явяват характерни за целия съдебен район. Липсват данни  за регистрирани 
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обжалвани откази на съдиите по вписванията и констатирани забавяния по 

разпореждания във връзка с 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. 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 нотариуса, тъй като предполага няколкократни 

придвижвания 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 възникналите 

затруднения и 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, в края на 2018 година 

са били предприети опити за разрешаване на проблема, но проблемът не 

намира своето разрешение и през 2019 година архива е останал на съхранение 

в съда. Посоченото обстоятелство е създало немалко затруднения не само 

поради останалите изложени по-горе причини, но и поради липсата на 

служители от администрацията на съда, които да подпомагат съдиите по 

вписванията при издаването на преписи и извършването на справки по 

нотариалните дела от този архив, тъй като заради прякото им подчинение към 

АВ и тяхното пребиваване в различна сграда, служителите от имотния 

регистър не е възможно да работят с него. 

От 2019 година съдиите по вписванията разполагат с достъп до 

интегрираната информационна система за кадастър и имотен регистър, 

предоставена за ползване от Агенцията по вписванията. За съжаление той е 

довел до невъзможността да се използва нормативната система Сиела, тъй 

като АВ отказва да предостави достъп до правната система на длъжностни 

лица, които не са й пряко подчинени. Това налага ръководството на съда да 

предприеме мерки за осигуряване на достъп и използване на правно-

информационна система от началото на 2020 година. 

Въпреки съществуващите затруднения, работата на двамата съдии по 

вписванията е запазила нормалния си ритъм и през 2019 година. 

Допълнителни проблеми от организационно естество, констатирани и през 

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 2019 
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година се характеризира с различни извършени вписвания, които могат да се 

разделят по следните показатели: 

                                                         Видове: 
Продажби 1 587 

Дарения 330 

Замени 18 

Наеми 48 

Аренди 133 

Законни ипотеки 49 

Договорни ипотеки 303 

Възбрани 405 

Искови молби 29 

Делби 38 

Обявени завещания 32 

КНА 295 

АДС 18 

АОС 131 

Ограничени вещни права 22 

Други актове 334 

Отбелязвания и 

заличавания 

550 

Удостоверения 1 873 

Справки 374 

Преписи 1 454 

Откази 4 

 

 
Събрани суми от държавни такси: 

ВИД ТАКСА БРОЙ ОБЩА СУМА 

Стойност на таксите, 

събрани от вписвания 
4 153 149 947,13 лева 

Приходи от удостоверения 1 873 26 295 лева 

Приходи от издадени 

преписи 
1 442 2 307, 50 лева 

Приходи от устни справки 360 178,90 лева 

ОБЩО: 7 828 178 728,53 лева 

 

Районен съд – Севлиево 

Съгласно утвърдения щат в Районен съд – Севлиево има един съдия по 

вписванията. При негово отсъствие основно се замества от държавния съдебен 

изпълнител.  

Справката за дейността на Съдията по вписванията през 2019 г. показва, 

че са извършени, както следва: 

1. Вписвания – общо 4 380 броя, от които: 

- продажби – 1 209 броя; 

- дарения – 216 броя; 
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- замени – 34 броя; 

- наеми – 527 броя; 

- аренди – 452 броя; 

- законни ипотеки – 19 броя; 

- договорни ипотеки – 129 броя; 

- заличаване на ипотеки – 90 броя; 

- възбраниза обезпечение на бъдещ иск – 5 броя; 

- възбрани на ДСИ – 64 броя; 

- възбрани на ЧСИ – 270 броя; 

- възбрани от АДВ/публичен изпълнител – 17 броя; 

- общи възбрани – 1; 

- постановления на ДСИ – 2; 

- постановления на ЧСИ – 39; 

- постановления на АДВ/ публичен изпълнител – 2 броя; 

- искови молби – 32 броя; 

- делби – 29 броя; 

- обявени завещания – 17 броя; 

- откази от вещни права – 19 броя; 

- констативни нотариални актове – 58 броя; 

- влезли в сила решения на поземлени комисии – 76 броя; 

- обстоятелствени проверки – 225 броя; 

- АДС – 10 броя; 

- АОС – 90 броя; 

- апортна недв.имот в ТД или кооперация – 5 броя; 

- договори за прехвърляне на предприятие – 1 брой;  

- право на ползване – 4 броя; 

- суперфиция – 7 броя; 

- сервитут - 4 

- други вписвания – 727 броя; 

2. Писмени справки/Удостоверения – 961 броя; 

3. Устни справки – 180 броя; 

4. Справки по молби на държавни органи – 89 броя; 

5. Преписи – 1 233 броя; 

6. Отбелязвания – 563 броя; 

7. Заличавания – 302 броя. 
 

Районен съд – Дряново 

След подадено заявление до Министерството на правосъдието от 

Драгомир Ангелов – съдия по вписвания, за преместването му в Районен съд – 

Горна Оряховица на същата длъжност, същият е преместен на основание чл. 

119 от КТ, във връзка с чл. 286 от ЗСВ, считано от 01.01.2019 г. 

Длъжността съдия по вписванията в Районен съд - Дряново се заема от 

Севдалина Георгиева, считано от 01.02.2019 г. 

 В периода от 01.01.2019 г. до 01.02.2019 г., на основание чл. 279, ал. 4 

от ЗСВ, функциите на съдия по вписвания е изпълнявала държавния съдебен 

изпълнител Надежда Кръстева.  
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През 2019 г. броят на извършените вписвания на актове в Дряновския 

съдебен район е 958 бр., срещу 796 бр. за 2018 г. и 1 124 бр. за 2017 г. 

Изложеното сочи, че в сравнение с 2018 година техният брой се е увеличил с 

162 броя. По-големият брой вписани актове през 2017 г. в сравнение с 2019 г. 

и 2018 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 2019 година, както и през 2018 г. се е запазила 

тенденцията голям брой да бъдат сделките, свързани с покупко-продажба на 

недвижими имоти, а именно 334 бр., при 302 бр. за 2018 година и 314 бр. за 

2017 година.  

Общият брой на направените справки, издадените удостоверения и 

преписи за 2019 г. е 1 385  бр.,  при 1 397 бр. за 2018 г. и 1 444 бр. за 2017 г. 

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

Година Справки Удостоверения Преписи Общо 

2017 501 361 582 1 444 

2018 558 353 486 1 397 

2019 631 293 461 1 385 
 

През годината има 17 постановени откази за вписване на актове. 10 от 

тях са обжалвани в законовия срок, като с определения на Окръжен съд – 

Габрово същите са отменени и е постановено вписване.  
 

Районен съд – Трявна 

За периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. съдията по вписванията при 

Районен съд – Трявна е разпоредил общо 1 038 вписвания, в това число са 

образувани 441 броя нотариални дела.  

През 2019 г. съдията по вписванията е направил отказ от вписване, който 

не е обжалван пред Окръжен съд – Габрово. За сравнение, през 2018 г. броят 

на отказите му е 3, колкото са били и през 2017 година. 

Общият брой на регистрираните през изминалата година вписвания 

включва: 

– продажби – 235 броя; 

– дарения – 90 броя; 

– замени – 3 брой; 

– наеми – 15 броя; 

– аренди – 3 броя; 

– законни ипотеки – 6 броя; 

– договорни ипотеки – 22 броя; 

– заличаване на ипотеки – 27 броя; 

– възбрани – 77 броя; 

– искови молби – 7 броя; 

– обявени завещания – 4 броя; 

– откази от вещни права – 6 броя; 

– делби – 15 броя; 

– постановления (ДСИ, ЧСИ, АДВ) – 18 броя; 
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– решения на ОСЗ – 3 броя; 

– констативни нотариални актове – 38 броя; 

– нотариални актове по обстоятелствена проверка – 38 броя; 

– актове за общинска собственост – 325 броя; 

– суперфиция – 1 брой; 

– сервитут – 6 броя; 

– право на ползване – 2 броя; 

– апорт – 3 броя; 

– други актове – 94 броя. 

През 2019 г. са разпоредени общо 72 броя заличавания.  

През отчетната година съдията по вписванията при Районен съд - Трявна 

е разпоредил също издаването на 284 броя удостоверения, 47 броя устни 

справки, 265 броя справки по молба на държавен орган и 356 броя преписи от 

регистъра. Направени са 10 броя отбелязвания. 

Данните относно извършените вписвания от съдията по вписванията при 

Районен съд – Трявна сочат, че в сравнение с предходната година, през 

изминалата 2019 г. се е увеличил броят на даренията на недвижими имоти, 

постановленията (на ДСИ, ЧСИ, АДВ), както и вписаните актове за общинска 

собственост. Обратно, намаляване през 2019 г. спрямо 2018 г. се констатира 

при всички останали вписвания. 

И през изминалата година няма вписани актове за държавна собственост, 

а тези за общинска собственост бележат значителен ръст спрямо предходната 

година. 

От данните е видно, през отчетната година се забелязва увеличение в 

броя на извършените от съдията по вписванията при Районен съд – Трявна 

вписвания. 
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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. През 2019 година не са извършвани ремонти. Състоянието на 

работните кабинети е задоволително, но при повечето от тях е налице нужда 

от полагане на ламинат по подовете и пребоядисване. Подмяната на 

осветителните тела също е на дневен ред.  

Съществен проблем, който е бил проявен и през предходните отчетни 

години, е свързан с липса на площ за обособяване на работни места. 

Държавните съдебни изпълнители са двама, а заемат едно помещение, реално 

предвидено за едно работно място. Това създава проблеми, тъй като при тях 

влизат граждани и адвокати - страни по дела, заради липсата на свободно 

обособено помещение за провеждане на публични продажби. Не е по-различно 

и положението при съдебните секретари. Те са по четири човека в работни 

помещения, които нормално биха били подходящи за не повече от двама. 

Осигуряването на достатъчно по площ работно място е условие за нормален 

работен процес, което е задължение на ръководството на всяка 

организационна структура. Само служби “Деловодство”, „Архив” и Бюро 

„Съдимост“ са разположени в помещения, които отговарят на изискванията 

относно необходимата и достатъчна площ за комфортна работа и обслужване 

на граждани. 

Районен съд - Габрово се  помещава в сграда, която се ползва от още 

четири други институции – Окръжен съд - Габрово, Районна прокуратура - 

Габрово, Окръжна прокуратура - Габрово и Областно звено “Охрана” - 

Габрово.  Сградата е въведена в експлоатация през 1961 година. С решение  по 

протокол № 23 от заседание на Пленума на ВСС, проведено на 10.09.2019 г. е 

разпределено ползването на помещенията в сградата на Съдебна палата – 

Габрово. Първият етаж от нея се ползва от районния съд. През него ежедневно 

преминават много граждани и адвокати, на които състоянието на коридорите и 

канцелариите прави видимо впечатление. 

Съвместно с ръководството на Окръжен съд - Габрово е постигнато 

съгласие относно подмяна на вратите на помещенията на двете съдилища, с 

което визията на сградата да придобие съвременен вид. Демонтажът и 

монтажът на новите врати ще е свързан с къртене за премахване на старите 

каси, а това неминуемо ще доведе след себе си до необходимост от 

довършителни работи по стените, на които ще бъдат монтирани вратите. 

Поради тази причина е удачно подмяната на вратите, боядисването и  смяната 

на подовата настилка да стане с един ремонт. 

С писмо изх. № РД-11-209 от 31 октомври 2019 година от Районен съд – 

Габрово е отправено искане до Дирекция „Управление на собствеността на 
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съдебната власт“, отдел „Инвестиции и строителство”, след като анализират 

нуждата от текущ ремонт на помещенията на Районен съд - Габрово, да 

предвидят планирането на парични средства за него за следващата бюджетна 

година. 

Техническа обезпеченост 

През изминалата 2019 година Габровски районен съд не е отправял 

искане за отпускане на финансови средства към ВСС за компютърни 

конфигурации, тъй като през 2018 година са въведени в експлоатация 

доставените 27 броя нови такива. И трите лазерни принтера от същата са 

останали неизползвани, поради неадекватните им параметри и скъпите 

консумативи за тях. Въпреки доставените нови компютърни конфигурации, на 

дневен ред и през настоящата 2020 година ще продължи да стои въпросът с 

недостига на персонални и мрежови лазерни принтери. Наличните такива (и 

все още работещи от 2008) отдавна са амортизирани и се ползват до 

окончателното им дефектиране, като на тяхно място трябва да се осигурят 

нови. През месец май 2019 година вследствие на няколко гръмотевични бури и 

свързаните с последните внезапни прекъсвания на електрическото захранване 

с токови удари, са дефектирали единият основен UPS „Eaton 2000VA”, 

захранващ двата сървъра на РС, и 1500VA UPS, захранващ компютъра на 

системния администратор, двa гигабитсуича и закупеното NAS устройство с 

два диска по 2 TB в него. От съда е отправено искане за отпускане на средства 

за два UPS-a за сървър, 30 бр. персонални UPS-a и искане за 4 броя 

документни скенери. В резултат са отпуснати средства само за един единствен 

документен скенер „Brother ADS-2800W” и 30 броя персонални UPS-a. 

Същите са закупени и въведени в експлоатация. Единственият документен 

скенер е недостатъчен за сканиране на съпътстващите документи по делата и 

затова е отправено второ искане за средства за два рак-маунт UPS-a и 4 бр. 

документни скенери „Brother ADS-2800 W”. В началото на септември 2019 

година по това искане са отпуснати средства единствено за двата UPS-a, но не 

и за скенерите, с мотив, че искането е нецелесъобразно. С оглед обнародваната 

в ДВ „Наредба за организацията и реда за водене, съхраняване и достъп до 

електронните дела и начина на съхраняване на доказателствата и 

доказателствените средства по делата, както и вътрешния оборот и 

съхраняването на друга информация, обработвана от съдебната 

администрация”, в сила от 01.06.2017 г., в която са описани редът и начинът на 

създаване, водене и съхраняване на електронните дела, чрез сканиране на 

всички документи по тях, които да са достъпни на Единния Портал за 

Електронно Правосъдие, и през новата 2020 година районният съд отново ще 

отправи искания за отпускане на парични средства за поне 4 броя скенери с 

мрежов (LAN) интерфейс.  

При силно ограничения бюджет и през 2019 година са закупувани 

основно консумативи (тонери, хартия) за копирните машини и принтерите. За 

лазерните принтери и МФУ отдавна се купуват неоригинални тонери, като 

критерият е свързан с намирането им на по-ниска цена на почти същото 

качество. Оригинални консумативи (тонери и оптични барабанни модули) са 
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осигурявани 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 - Габрово, е изградена 

още през 2001 година и впоследствие е разширявана при нужда. Всички нейни 

активни и пасивни компоненти работят и засега не се нуждая от подмяна. През 

2020 е належащо полагането на допълнителни кабелни трасета за локална 

мрежа, тъй като съществуват помещения в които има недостатъчен брой точки 

за включване или изобщо няма такива.  

В края на 2019 година с налични средства са закупени 2 броя 

захранващи блокове за сървърите и един 48-портов гигабитов суич. 

Последният е инсталиран и пуснат в експлоатация в локалната мрежа, което е 

довело до чувствително повишаване на скоростта на трансфер на данни в 

районния съд. В доклада на последния се подчертава, че все още в двете 

помещения на деловодството и 3-те стаи на секретарите остават в действие пет 

100-мегабитови суичове, осигуряващи достъп на всички работни места до 

локалната мрежа. Тези помещения не са предвидени (липсват съответния брой 

точки на локалната мрежа и окабеляване) за повече от две работни места, 

което налага решение за инсталиране на 5 или 8 портови суичове, за да могат 

всички работещи там служители да имат свързаност. 

В Районен съд – Габрово се ползват следните компютърни програми:  

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 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 други 

данни. От 01.04.2016 година функционалността на системата е разширена и е 

добавено ново поле „шифър на дело“, което се попълва задължително. Чрез 
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съответния шифър системата взаимодейства с новата „Система за изчисляване 

на натовареността на съдиите“, описана в следващата точка. 

2. От 01.04.2016 г. е въведена в експлоатация нова „Система за 

изчисляване на натовареността на съдиите“ (СИНС), отново разработена от 

„Смарт Системс” ЕООД. Същата 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 в 

СИНС. 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 съответният „шифър“ 

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 година 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 всички коефициенти на натоварване на всеки 

съдия се прилага към кадровото му досие. 

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 2019 година. 

4. За нуждите на съдиите по вписванията не е подновен лиценза за 

правно-информационна система „Сиела 5” за 2019 г., поради обещанието от 

страна на АВ че след „включване“ на техните работните места към вътрешната 

мрежа на АВ ще ползват техните лицензи за „Сиела“. На практика обаче през 

цялата 2019 година така и не им е даден достъп с обяснението, че не са 

служители на АВ. Затова през новата 2020 година ще се наложи сключването 

на отделен договор за web достъп до Апис за две работни места. Това е 

продиктувано от факта, че работните места на тези съдии са извън сградата на 

Районен съд. Същите се помещават в сградата на АВ в Габрово и няма 

физическа възможност да са свързани 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 2019 традиционно на два пъти е 

обновена базата данни ЕСГРАОН и версията на системата, като са добавени 

нови функционални възможности. Съдът има сключен договор с Консорциум 

„Лирекс БГ“ ООД – „Индекс-България“ ООД за следгаранционната 



 109

поддръжка на системата.   

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. Тази система е базирана 

на малък сървър, 4 компютъра с монитори (по един пред всяка съдебна зала) и 

съответния софтуер с потребителски интерфейс. Списъците с насрочените за 

деня дела се извличат автоматично от базата данни на деловодната система, 

като оторизираните потребители само „активират“ тези списъци и те се 

визуализират на мониторите. Тъй като информационната система има връзка в 

реално време с деловодната система САС, в сайта на съда (www.court-

gbr.com), в секцията „Справки по дела“ – „График на заседанията“ най-отгоре 

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 десетгодишното й 

използване са забелязани пропуски и недостатъци в нейната функционалност, 

проявяващи се най-вече при генерирането на някои справки, но дори и с тях, 

системата остава подходящата за целите на съда. Благодарение на добрата 

комуникация с фирмата-разработчик част от констатираните забележки към 

функционалността и интерфейса на програмата са взети под внимание и са 

направени съответните корекции според исканията на съда. През 2019 година 

може да се отбележи, че вече може да се даде 100 % гаранция за точността на 

статистическите отчети за ВСС на база таблиците с данни за дейността на 

съда, генерирани директно от САС.  

8. В доклада на Районен съд – Габрово са изложени предприетите 

действия и очакванията във връзка с изграждането на единна за всички 

съдилища деловодна система, съгласно изпълнявания от ВСС 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). 

9. В доклада на Габровски районен съд се отбелязва и свършеното по 

проекта „Доразвитие и централизиране на порталите в Сектор „Правосъдие“ за 

достъп на граждани до информация, е-услуги и е-правосъдие“, чрез който се 

доразвива Единният портал на електронното правосъдие и се унифицират 

структурата и съдържанието на интернет сайтовете на съдилищата в страната. 

Отчетени са проблеми, свързани с регистрацията на потребители в ЕПЕП, като 

се подчертават следните въпроси: какво точно като информация и лични 



 110 

данни се изпраща в ЕПЕП, в какъв вид – явен или с обезличени лични данни; 

само регистрираните адвокати ли имат достъп до необезличени данни; как се 

съхранява трупащата се там информация; кой има достъп до нея и т.н.  

За докладване на установените проблеми и несъответствия по ЕПЕП, 

както и за забележки към Унифицирания шаблон на сайтовете на съдилищата, 

е използвана пуснатата от май 2019 година и достъпна за системните 

администратори на съдилищата т. нар. „тикет-система”. От изложеното в 

доклада на съда проличават резервите към този подход за разрешаване на 

идентифицираните проблеми и забележки.  
 

Районен съд – Севлиево  

Сградата на Съдебната палата в гр. Севлиево е масивна, триетажна, със 

сутерен. Проектирана е през 80-те години на изминалия век и е въведена в 

експлоатация през 1996 г. В нея се помещават следните структурни звена: 

Районен съд – Севлиево, Районна прокуратура – Севлиево и офис на 

Агенцията по вписванията. Откритите съдебни заседания се провеждат в три 

съдебни зали, които се намират на първия и втория етаж в сградата. 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 поддържаше от частна фирма, а от 03.10.2019 г. се 

осъществява от ГД „Охрана“ и МВР.  

Откакто функционира, сградата не е обновявана. Дълги години 

съществен проблем бе архитектурната среда около и вътре в нея, тъй като не 

беше пригодена за достъп на хора с увреждания и не отговаряше 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. С решение на Пленума на ВСС от 21.06.2018 г. са 

отпуснати средства и е изготвен технически проект. След разглеждане и 

одобряване на проекта, са отпуснати средства и през отчетната 2019 г. са 

изградени два броя платформи – външна, осигуряваща достъп до първия етаж 

на сградата, и вътрешна, която позволява придвижване от първия до втория 

етаж, където са разположени две съдебни зали и повече от службите на съда. В 

съдебната палата обаче липсва санитарен възел, който да е пригоден за 

ползване от хора с увреждания.  

Отопляването на сградата се извършва от парна инсталация, работеща на 

природен газ. Отоплителната инсталация е неефективна, тъй като монтираните 

радиатори са пригодени да работят на пара, а не с вода. Обновяването на 

същата е икономически обосновано, тъй като би довело до намаляване на 

разходите за отопление.    

Техническо оборудване 

За управление на работния поток документи се използва програмата 

„САС – съдебно деловодство”, разработена и поддържана от „Информационни 
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системи” АД - Варна. 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 скенери, 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. 

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 спестяват 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 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 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. 

Всички съдебни зали разполагат със системи за паралелен звукозапис, 

които са модернизирани с включен повикващ модул.  

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.   

От м. декември 2019 г. Районен съд - Севлиево ползва нова интернет-
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страница на адрес: https://sevlievo-rs.justice.bg. От 01 Януари 2020 година 

адреса http://sevlievo.court-bg.org/ автоматично се пренасочва към новата 

страница на съда. 

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. 

През 2019 г. в служба „Гражданско деловодство“ е инсталирано 

мултифункционално устройство от по-висок клас, а предишното е преместено 

в съдебно-изпълнителната служба на съда, като по този начин бе обезпечен 

нарастващият документооборот в двете служби. 
 

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 - Дряново, Службата по вписванията и служител на Областно 

звено „Охрана“ - Габрово. Съдиите и съдебните служители работят в 

подходяща обстановка и при много добри условия. 

През изминалата година , през деня от 08,00 часа до 17,30 часа, охраната 

на съдебната сграда е осъществявана от служител на Областно звено “Охрана” 

– Габрово, а през нощта, в почивните и празнични дни - от сигнално-

охранителна техника. Охраната на Районен съд - Дряново с електронни 

системи за сигурност и мобилни патрули се осъществява от ГД „Охрана“ - 

София. 

За поредна година в доклада на съда се отбелязва, 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 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 
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идентификационен номер. 

Техническа обезпеченост 

В доклада на Районен съд – Дряново се посочва, че състоянието на 

наличната техника е много добро. Съдът разполага със сървър с достатъчно 

дисково пространство, обезпечаващ работоспособността и надежността на 

системата през следващите години. 

През 2008 година е сключен договор с „Информационно обслужване” 

АД - Варна за внедряване на информационна система за управление на делата 

- САС „Съдебно деловодство”. Всички документи по образуваните дела се 

сканират и въвеждат в деловодната програма. От началото на 2014 г. се 

създава и пълна електронна папка на всяко дело. 

През 2019 година с решение на Пленума на ВСС по протокол № 29/ 

05.12.2019 г. е уважено направеното искане за увеличаване на бюджетната 

сметка на съда по параграф 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер“ и са 

отпуснати средства за замяна на дефектирала техника и закупуване на един 

брой документален скенер за нуждите на съда, свързани с цифровизирането на 

постъпилата докуметация по делата. Същият е закупен и предоставен за 

нуждите на служба „Регистратура“. 

Значително е улеснена 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 

заседания.  

Районен съд – Дряново в качеството си на „Администратор на лични 

данни“ и в съответствие със Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и за 

спазването на принципите, установени в Регламент (ЕС) 2016/679 на 

Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, относно 

защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и 

относно свободното движение на такива данни, информира гражданите за 

извършваните от него дейности, описани в раздел „Защита на лични данни“  

на сайта на съда. 
 

Районен съд – Трявна  
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Районен съд – Трявна функционира в масивна двуетажна сграда със 

сутерен, разположена на застроена площ от 454,67 кв.м., на ул. “Бачо Киро” № 

1. Строителството 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 година. Вторият етаж е 

изграден през 1960 г., а въведен в експлоатация през 1964 година. 

Сградата е актувана като публична държавна собственост с акт № 

2066/31.10.2012 г. на Областен управител на Област Габрово. В нея се 

помещават също Районна прокуратура – Габрово - териториален отдел – 

Трявна, както и Службата по вписванията и Областното звено „Охрана“ - 

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. 

В доклада за отчетния период се посочва, че наличните в сградата 

помещения, 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 отстраняването на пожара служби и лица. 

Сигурността на сградата е осигурена и посредством поставени общо 4 

броя видеокамери за външно наблюдение с инфрачервено осветление. Същите 

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“ - Габрово.  

За осъществяване на правораздавателната си дейност Районен съд – 

Трявна ползва 2 съдебни зали. Всяка от тях е оборудвана с персонален 

компютър и лазерен принтер към него, монитор за съдията, звукозаписна 

техника и техника за озвучаване. 

За подобряване състоянието на сградата на Съдебната палата в гр. 

Трявна и обслужващата я площ, през изминалата година са извършени 

следните ремонтни дейности: 

- въз основа на отпуснати с решение по Протокол № 11 от 09.05.2019 г. 

на ВСС средства в размер на 16 788 лв., през лятото на 2019 г. е извършен 

текущ ремонт на входните стълби и площадката на сградата. В хода на него са 

подменени износените и изпочупени входни стъпала от пясъчник с нови от 

гранит, който е устойчив на износване и има лесна поддръжка. Същевременно 

с това са почистени колоните и плочите, както и е направено боядисване на 

фасадата. С извършените ремонтни дейности не само е подобрен външният 

вид на сградата, но е осигурен и по-безопасен достъп на гражданите до нея. 
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В края на отчетната година, въз основа на отпуснати с решение по 

протокол № 28 от 21.11.2019 г. на ВСС средства в размер на 26 377 лв., е 

извършен неотложен ремонт на рушаща се и опасна за гражданите оградна 

стена на част от прилежащата земя към сградата.  

Техническа обезпеченост 

През 2019 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”, 

“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, с изключение на 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 HPЕ ML 30 G10, с прикачен 

към него UPSAPC UPS 1000VA 230V, както и сървър HP ML 10 G9, с 

прикачен към него UPS EATON 5P 850i.  

През изминалата година техническото оборудване на Районен съд – 

Трявна е обновено със закупуването на нов сървър, UPS за сървъри, десет 

персонални UPS за компютър APC Back-UPS 500VA, AVR, както и с 24 

портов мрежов гигабитов суич D-Link. 

В доклада на съда се посочва, че за нуждите на Районен съд – Трявна са 

необходими 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 
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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 2019 година. 

Най-масова реализация през отчетния период е намерила инициативата 

„Ден на отворените врати”, която е осъществена във всички районни 

съдилища, като в Районен съд – Севлиево е проведена на две дати. Основни 

посетители са били ученици от местни учебни заведения, които са разгледали 

съдебните зали, провели са срещи със съдии, запознали са се с работата на 

отделните служби.  

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. В Севлиево младежите са 

реализирали симулиран процес по казус за престъпление по чл.198 от НК, а в 

Трявна е иницииран конкурс за презентация на тема „140 години Търновска 

конституция“. 

През отчетния период всички Районен съд - Севлиево отчита участие и в 

националната програма „Детско полицейско управление“, като партньор на 

местното районно управление. В рамките на Програмата е осъществено 

посещение в съдебната палата 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 – Трявна отчита и посещение на ученици от Основно 

училище „Ран Босилек“ в Габрово, в рамките на което подрастващите са 

запознати с правата и задълженията на страните в съдебното производство и с 

функциите на съдията. Реализиран е и симулиран съдебен процес. 

В докладите на Районен съд – Севлиево и Районен съд – Дряново е 

поместена информация за постъпилите през годината заявления за достъп до 

обществена информация и постановените по тях решения. 

Всички районни съдилища отчитат положените усилия за поддържане на 

добра вътрешна комуникация и за ефективно взаимодействие с други органи 

на съдебната власт. Отбелязва се и наличната на интернет страниците на 

съдилищата актуална информация от различен характер, което позволява на 

обществеността своевременно да се информира за работата им и съдейства за 

подобряване правната култура на гражданите.  
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VІІІ. ВЗЕТИ МЕРКИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИТЕ 

РЪКОВОДИТЕЛИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РАБОТАТА В ОКРЪЖНИЯ 

И РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА 

 

Окръжен съд - Габрово 
 

През 2019 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 2018 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 2018 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 2018 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 изменение и актуализиране на 

Правилата за организация дейността на Общото събрание на съда; за 

определяне броя на съдебните заседатели в районните съдилища в съдебния 

окръг съгласно чл. 67а, ал. 1 от ЗСВ; за проведен избор на съдебни заседатели 

за районните съдилища, предложени от общинските съвети; утвърждаване на 

график за ползване на платения годишен отпуск на съдиите от Окръжен съд – 
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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 - 1.09.2019 г.; за 

освобождаване на съдебен заседател; определяне на дати и екипи съдии, които 

да извършат проверки в районните съдилища от съдебния район; за обсъждане 

и приемане на изменения във Вътрешните правила за случайно разпределение 

на делата и определяне натовареността на съдиите; определяне съдебни 

състави и дни за провеждане на съдебни заседания; за определяне на 

индивидуалната натовареност на съдиите.  

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: Вътрешни 

правила за управление на човешките ресурси, Методика за атестиране на 

съдебните служители, Вътрешни правила за здравословни и безопасни 

условия на труд. 

През 2019 година са актуализирани: Вътрешни правила за използване на 

компютърното оборудване, интернет и електронната поща, Вътрешни правила 

за осигуряване на достъп до обществена информация, Вътрешни правила за 

организация на дейността по публикуване на съдебни актове на интернет 

страницата, Вътрешни правила  за дейността на Служба „Архив”,  Правила за 

изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес по реда 

на чл. 42, ал. 4 и следващите от ГПК, 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, Процедура за мониторинг (наблюдение) 

и отчитане на вътрешните контроли, Вътрешни правила  за организацията на 

работа на съдебните заседатели, Вътрешни правила за действия и 

комуникация в кризисни ситуации, Вътрешни правила за достъп до 
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електронни съдебни дела в Единния портал за електронно правосъдие. 

През 2019 година са изготвени и утвърдени, със заповед на 

председателя, нови планове и вътрешни правила: Оперативен годишен план, 

Обучителен годишен план, Комуникационен план, Правила за реда и начина 

на доставяне и изразходване на горива и смазочни материали, Вътрешни 

правила за набиране, използване и отчитане на чужди средства в Окръжен съд 

– Габрово, Вътрешни правила за здравословни и безопасни условия на труд в 

Окръжен съд – Габрово, Процедура по наблюдение спазването на стандартите 

за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Контрол и 

отчетност на предприетите мерки, Процедура по управление и изпълнение на 

дейностите, свързани с привеждане в съответствие със стандартите за 

осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, Процедура относно 

планирането на финансови ресурси в бюджета на Окръжен съд - Габрово за 

изпълнение на мерки във връзка със здравословни и безопасни условия на 

труд. Считано от 1.01.2019 г. е внедрена нова Номенклатура на делата със 

срокове за тяхното съхранение, образувани от дейността на Окръжен съд – 

Габрово, одобрена от административния ръководител-председател и утвърдена 

от началника на Отдел „Държавен архив” - Габрово. 

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, Счетоводна политика за текуща счетоводна 

отчетност и съставяне на годишни финансови отчети, Индивидуален 

сметкоплан и Амортизационна политика, Вътрешни правила за 

документооборота на счетоводни документи и форма на счетоводството, 

Стратегия за управление на риска, Правила за ефективно управление на 

финансовите и материални ресурси и използване на информационните 

технологии, Вътрешни правила за плащане чрез ПОС устройство на държавни 

такси по сметка на Окръжен съд – Габрово, Вътрешни правила за изграждане 

и функциониране на системата за финансово управление и контрол, Вътрешни 

правила за провеждане на инвентаризация на активи и пасиви, преоценка, брак 

и ликвидация на активи, Правила за изплащане възнаграждения и 

командировъчни на вещи лица, преводачи, съдебни заседатели и свидетели. 

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. 
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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 2019 г. са постъпили приходи от такси, глоби, разноски и 

конфискувани средства в размер на 189 795 лв., което е с 33 % повече в 

сравнение с постъпилите приходи през 2018 г.     

През 2019 г. са реализирани разходи общо в размер 1 601 412 лв., при  

1 580 305 лв. за 2018 г., или с 1,3 % повече през 2019 г. спрямо 2018 г. 

Разходите за възнаграждения по трудови правоотношения, с 

прилежащите им социални и здравни осигуровки са в пропорционална връзка 

с утвърдения щат на Окръжен съд – Габрово.  

Разходите за извънтрудови правоотношения – вещи лица и съдебни 

заседатели, през 2019 г. спрямо 2018 г. бележат ръст с 8,6 %. 

През 2019 г. общо за издръжка са изразходени 114 462 лв., при 131 879 

лв. през 2018 г., или с 13,2 % по-малко.  

През 2018 г. са реализирани ремонти за 63 690 лв., а през 2019 г. за 

43 062 лв. За коректност на анализа, при елиминиране на разходите за текущи 

ремонти през 2018 г. и 2019 г., разходите за издръжка през 2019 г. спрямо 2018 

г. са с 10,6 % по-малко. 

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. 

Ревизионна дейност 

1. Проверки от Инспектората към Висшия съдебен съвет 

През 2019 г. не е извършвана проверка от Инспектората към Висшия 

съдебен съвет. 

2. Проверки от Апелативен съд – Велико Търново 

В доклада от извършената в края на отчетната година проверка от 

Апелативен съд – Велико Търново няма отправени забележки и препоръки. 

3. Проверки от Дирекция "Вътрешен одит" във Висшия съдебен 

съвет 

През периода 22.07.2019 г. - 2.08.2019 г. Дирекция "Вътрешен одит" във 

Висшия съдебен съвет извършва "Одитен ангажимент за даване на увереност в 

Окръжен съд – Габрово”.  

Изготвен е одитен доклад, като е отправена една препоръка: "Да се 

преустанови практиката на издаване на фактура за сумата разпределена 
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за възстановяване на разходите, заплатени от Окръжен съд - Габрово за 

ел. енергия, вода, гориво за отопление и други консумативи".  

Препоръката е изпълнена на 26.08.2019 г. На същата дата е подписан 

Споразумителен протокол № 6 между Окръжен съд - Габрово, Районен съд - 

Габрово, Окръжна прокуратура - Габрово и Областно звено "Охрана" - 

Габрово, относно разпределяне и възстановяване на средства за стопанисване, 

текущ ремонт и издръжка на Съдебна палата - Габрово.  

Предварителният одитен доклад е връчен с Протокол на 27.08.2019 г., 

т.е. след като препоръката е вече изпълнена. С писмо с изх. № РД-448 от 

27.08.2019 г. на Окръжен съд - Габрово в Дирекция "Вътрешен одит" на 

Висшия съдебен съвет е върнат подписан Протокол за връчване на 

предварителния одитен доклад, с копие от споразумителния протокол. 

Съгласно т. 4 от доклада - одиторско мнение:  

"Извършените действия в съда по отношение на изготвяне на 

бюджетна прогноза и проект на бюджет на съда са в съответствие с 

нормативните изисквания. 

Администрирането на приходите и разходите е в съответствие с 

нормативните изисквания. 

Действащата счетоводна политика е изградена в съответствие с 

разпоредбите на Закона за счетоводството. Вътрешният контрол е на 

много добро ниво и е осигурил надеждност на информацията за 

съставянето на годишния финансов отчет на съда. 

Отчетите за касово изпълнение на бюджета на съда са изготвени в 

съответствие с изискванията на Закона за публичните финанси. 

Управлението ни стопанисването на съдебното имущество е в 

съответствие с нормативните изисквания. 

Утвърдени са и се прилагат политики и практики по управлението 

на човешките ресурси, които са адекватни и са създали отлична 

организация на работа. 

Процесите, извършвани в специализираната администрация, които 

са обхванати по време на одитния ангажимент, са в съответствие с 

нормативните изисквания. 

Системите за финансово управление и контрол (вътрешния 

контрол) обхващат всички процеси и дейности в съда така, че да са в 

съответствие със Закона за финансовото управление и контрол в 

публичния сектор.  

Разписаните контролни дейности са адекватни и ефективни". 

Резултатите – констатация, изводи и препоръка от изпълнението на 

одитния ангажимент за даване на увереност в Окръжен съд – Габрово, са 

докладвани, приети и одобрени с решение по Протокол № 23 от заседанието 

на Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 10.10.2019 г. – точка 13.  
 

Районен съд - Габрово  

В Районен съд - Габрово е налице създадена организация на работа, 

която е утвърдена през годините и дава ефективни резултати.  

През 2019 година председателят на съда е извършвал ежемесечни 
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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 общи 

събрания, формални и неформални срещи на съдиите.  

През отчетния период е проведена процедура по унищожаване на дела с 

изтекъл срок, съобразно предвиденото в чл.62 от ПАС. Процедурата 

„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 общо 3 370 граждански дела, 

архивирани през 2011 година. Особена активност и инициативност при 

провеждането на тази процедура е проявена от Анелия Кисьова - съдебен 

архивар, на която е изказана благодарност за положените усилия. 

В доклада на съда се подчертава предоставената възможност за 

плащания чрез банкови карти, което се явява удобство за гражданите и стъпка 

в посока към подобряване на тяхното обслужване. Наред с това са 

опровергани 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 2019 

година отново е бил 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 е продължил 

да провежда обсъждания с отделните служби в съда с оглед спецификата на 

работата им, като в тези обсъждания са се включвали и административният 

ръководител или неговият заместник. Обсъждани са 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. В доклада на съда е посочено, че това е дало положителни 

резултати с оглед на възникнали затруднения и е допринесло за подобряване 

на микроклимата в отделните колективи. 

През отчетната 2019 година от Окръжен съд - Габрово е осъществена 

проверка на организацията и дейността на съдиите и държавните съдебни 

изпълнители от Районен съд - Габрово за периода от 01.01.2019 г. до 

30.11.2019 г. В съответствие с одобрен годишен план за одитните 

ангажименти на дирекция „Вътрешен одит” на ВСС, е извършен и одитен 

ангажимент за увереност в Районен съд – Габрово, който е обхванал период за 

финансово-счетоводната информация от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г., а за 

останалите процеси - към момента на извършването му. Констатациите от 

двете проверки, направените въз основа на тях препоръки и предприетите 

действия за изпълнение на същите, са изложени подробно в доклада на 

Районен съд – Габрово.  
 

Районен съд – Севлиево 
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През 2019 г. в Районен съд – Севлиево е продължило разработването, 

обновяването и въвеждането на редица инструкции и правила с цел добро 

финансово управление, законосъобразност и прозрачност при изразходване на 

финансовите средства; качествено и срочно решаване на образуваните в съда 

дела; цялостно и качествено съдебно-административно обслужване; създаване 

на равни възможности за професионална изява и развитие на работещите в 

съда: Вътрешни правила за организация на работната заплата в Районен съд – 

Севлиево; Вътрешни правила за изграждане и функциониране на системата за 

финансово управление и контрол в Районен съд – Севлиево; Вътрешни 

правила за осъществяване на предварителен контрол в Районен съд – 

Севлиево; Правилник за вътрешния трудов ред в Районен съд – Севлиево; 

Риск – регистър на Районен съд – Севлиево за 2019 г.; Индивидуален 

сметкоплан; Вътрешни правила на Районен съд – Севлиево за достъп до 

електронни съдебни дела в единния портал за електронно правосъдие на 

Висшия съдебен съвет на Република България; Оперативен план за 2019 г.; 

Обучителен план за 2019 г.; Вътрешни правила за здравословни и безопасни 

условия на труд в Районен съд – Севлиево, разработени в съответствие с 

изискванията на утвърдения по протокол № 30 от заседанието на Пленума на 

Висшия съдебен съвет (ВСС), проведено на 06 декември 2018 г. „Стандарт за 

условията на труд в органите на съдебната власт и ефективен механизъм за 

прилагане на приетия стандарт и контрол по изпълнението му”. 

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 

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 2019 г. е издадена заповед № РД-13-45 от 05 

февруари 2019 г. за определяне на лимити за разходите за телефонни услуги, 

разходите за природен газ и контрол на разходите за енергия от гледна точка 

на тяхната икономичност, както и за прецизиране на разходите за канцеларски 

материали и консумативи за ползваните копирни устройства. 

Периодично са провеждани събрания на съдиите и всички служители от 

съда. Поставяни са на обсъждане конкретни проблеми, обръщано е внимание 

на служителите при констатирани пропуски и слабости в работата. За да се 

обезпечи организацията и контрола при подготовката и изготвянето на 
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статистическите отчети за работата на съда през годината са определяни 

служители, които да извършват постоянен контрол на деловодните книги и да 

изготвят статистическите отчети. 

Със Заповед № РД-13-350 от 27 ноември 2019 г. е възложено на съдии от 

Районен съд – Севлиево задължение по постоянно наблюдение и контрол 

върху работата на отделни служби и звена. 

Финансова обезпеченост 

Управленските решения при планирането, утвърждаването и корекциите 

на бюджетната сметка на РС – Севлиево са вземани 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 2019 г. са общо в размер на 1 191 658 лв. 

Към 31.12.2019 г. усвоената сума за издръжка на съда е в размер на 

62 712 лв. Дълготрайните активи придобити през 2019 г. са на стойност 49 390 

лв., от които за копирна машина са изразходени 7 530 лв. и за 2 броя  

стълбищни платформи са изразходени 41 860 лв.  

За периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. са постъпили приходи общо 

в размер на 199 934 лв., както следва:  

- по § 24-08 Приходи от лихви - 1 296 лв. 

- по § 26-00 Съдебни такси - 163 011 лв. 

- по § 28-02 Глоби - 34 528 лв. 

- по § 36 19 Други неданъчни приходи – 1 099 лв. 

При съобразяване Споразумението за сътрудничество за принудително 

събиране вземанията на органите на съдебната власт, през  2015 г. и 2016 г. 

Районен съд - Севлиево е възложил за събиране от ЧСИ вземания в размер 

8 553,20 лв. Събраните и преведени по сметка на съда вземания за периода 

2015 - 2019 г. са в размер на 3 364,60 лв. Остават  за  събиране държавни такси 

и глоби в размер на 5 188,60 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 влезли в 

сила съдебни актове през 2016 г. и 2017 г. в размер на 18 889,45 лв. Събраните 

вземания от НАП към 31.12.2019 г. са в размер на 3 846,63 лв. Остават за 

събиране такси, глоби и разноски в размер на 15 042,82 лв. 

На основание чл. 264, ал. 2 от Закона за съдебната власт през периода 

2016 - 2019 г. са възложени за събиране от ДСИ вземания в размер на 

188 967,98 лв. До края на 2019 г. събраните вземания от ДСИ са в размер на 
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44 468,13 лв. Остават за събиране 144 499,85 лв. 
 

Районен съд - Дряново 

Разпределението на делата и през 2019 г. се е извършвало 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 - Дряново, които са публикувани на интернет страницата на съда. Във 

връзка с въвеждането на Централизираната система за разпределение на 

делата вътрешните правила са актуализирани своевременно. 

Със заповед председателят на съда ежемесечно е определян график за 

дежурствата на съдиите в почивните и в празничните дни, ведно с определен 

дежурен секретар и служител от ОЗ „Охрана” - Габрово. 

През отчетния период определените със заповеди комисии са 

извършвали проверки по определен обхват 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 издадени заповеди с цел отстраняване на констатирани 

нередности. 

С оглед подобряване на работата и контрол по образуването, 

разглеждането и решаването на делата, съдебните деловодители ежемесечно 

до 5-то число на месеца са изготвяли писмени справки, в които са отразявани 

за всеки от съдиите: ненасрочените през предходния месец дела; ненаписани в 

срок през предходния месец дела и отводи на съдии по дела през предходния 

месец. Съдебните деловодители са предоставяли изготвените писмени справки 

на председателя на съда за вземане на необходимите мерки за преодоляване 

евентуалното забавяне при разглеждането и решаването на делата. 

Упражняван е ежемесечен контрол върху спрените производства от 

съдия-докладчици. 

В началото на 2019 година е извършена инвентаризация на наличността 

на делата в съдебното деловодство съгласно чл. 93, ал. 1 от ПАС.  

В края на 2019 година е извършена инвентаризация на активите и 

пасивите на съда. 

През 2019 г. са постъпили 6 (шест) заявления по ЗДОИ, подадени от 

физически и юридически лица. Поисканата информация е била свързана с 

дейността на Районен съд - Дряново и по своя характер е била „служебна 

информация“. Не е имало заявления касаещи информация от типа „служебна 

тайна“ и „държавна тайна“, според Закона за защита на класифицираната 

информация. Исканите данни са представлявали 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 2019 г. са разработени или обновени и въведени редица и правила и 



 126 

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: утвърдени 

нови Вътрешни правила за осигуряването на здравословни и безопасни 

условия на труд; нови Вътрешни правила за прилагане механизма за 

обработване на лични данни; Амортизационна политика; актуализирани 

Вътрешни правила за документооборота на счетоводни документи и форма на 

счетоводство; актуализирани Вътрешни правила за командироване в страната; 

актуализирани Вътрешни правила за осъществяване на предварителен 

финансов контрол; актуализирани Вътрешни правила за провеждане на 

инвентаризация на активи и пасиви, преоценка, брак и ликвидация на активи; 

актуализирани Вътрешни правила за набиране, използване и отчитане на 

чужди средства; актуализирани Вътрешни правила за плащане чрез ПОС 

устройство; Вътрешни правила за поемане и последващо отчитане на парични 

ангажименти по договори; Вътрешни правила за завеждане и съхранение на 

болнични листове за временна неработоспособност; Вътрешни правила за реда 

и начина на доставяне и изразходване на горива и смазочни материали; 

актуализирани Вътрешни правила за изплащане възнаграждения и 

командировъчни на вещи лица, преводачи, съдебни заседатели и свидетели; 

индивидуален сметкоплан; Счетоводна политика; Правилник за вътрешния 

трудов ред. 

Със заповеди на Министъра на правосъдието през месец ноември 2019 г. 

са извършени проверки на дейността на държавния съдебен изпълнител и на 

съдията по вписвания, относно организацията на работа и на образуването, 

движението и приключването на изпълнителните дела в Съдебно-

изпълнителната служба и организацията на работа и на образуването, 

движението и приключването на делата по вписване за периода 01.01.2018 г. – 

31.12.2018 г. 

Обобщаващия анализ на резултатите от извършената тематична 

проверка в съдебно-изпълнителната служба е, че същата е работила в 

съответствие на законовите и подзаконовите нормативни актове. След 

направените препоръки, държавния съдебен изпълнител писмено е уведомил 

председателя на съда за предприетите действия от негова страна, с оглед 

отстраняване на констатираните пропуски. 

При проверката на движението и приключването на делата по вписване 

на съдията по вписвания са дадени препоръки, касаещи работата на Драгомир 

Ангелов – съдия по вписванията за проверявания период. Направените 

препоръки и изводи, следва да се имат предвид за бъдеще в работата на 

Севдалина Георгиева – настоящия съдия по вписвания. 

През месец декември 2019 година по Заповед на Административен 

ръководител - председател на Окръжен съд - Габрово е извършена проверка от 

комисия от Окръжен съд - Габрово на организацията на дейността на съдиите 

и на съдебния изпълнител при Районен съд - Дряново. Комисията е 
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установила, че организацията на административната дейност е на много добро 

ниво. Съдиите и държавният съдебен изпълнител проявяват необходимата 

отговорност за организиране на работата по делата, за срочно и качествено 

правораздаване. Съдия Дишева следва да положи усилия за преодоляване 

проблема със забавеното произнасяне по някои дела. 

Комисията по професионална етика не е сезирана за поведение на съдии 

от Районен съд - Дряново, противоречащо на Правилата за професионална 

етика. Няма образувани дисциплинарни производства за нарушения на 

правилата за етично поведение или накърняване престижа на съдебната власт.  

На 16 април 2019 г. по повод Деня на Конституцията на България в 

Съдебната палата в гр. Дряново е проведен „Ден на отворените врати“. Гости 

на съда са били  ученици от VIII, IX, и X и клас на Професионална гимназия 

по икономика „Рачо Стоянов“ – Дряново. Те са разгледали съдебната палата и 

са посетили съдебната зала, където е проведена среща с районните съдии. 

Съдия Мариета Спасова е запознала гимназистите с процедурите за 

провеждане на граждански и наказателни дела, както и с ролята на съдията, 

съдебния секретар и прокурора при тяхното осъществяване. Множество 

въпроси  е провокирала темата за правата на непълнолетните и особеностите 

на производствата с тяхно участие. На всички участници са раздадени издания 

на „Конституция на Република България“.  
 

Районен съд – Трявна 

И през 2019 г., също както и предходните години, административно-

организационната дейност на Районен съд – Трявна е била съобразена с 

изискванията на Закона за съдебната власт, Правилника за администрацията в 

съдилищата и приетите вътрешни правила за организацията на работа. 

През отчетната година ежемесечно са издавани заповеди за 

утвърждаване на график за дежурството на съдии и съдебни служители, 

касаещи следващия календарен месец. 

И през 2019 г. в Районен съд – Трявна са извършвани служебни справки 

за съдимост на съдебните заседатели при Районен съд – Трявна, в 

съответствие с изискванията на чл.70 ал.2 от Закона за съдебната власт. 

В края на 2019 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 18.01.2019 г. е извършена инвентаризация на делата за 2018 г. от 

специално назначена комисия, включваща трима съдебни служители. 

Съгласно съставения протокол, не са констатирани липсващи дела, с 
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изключение на обжалваните, протестираните и изпратените за послужване 

пред друг съд, за което е посочено, че са направени съответните отбелязвания 

в описните книги.  

През 2019 г. квалифицирани електронни подписи са притежавали 

Административният ръководител – председател и държавния съдебен 

изпълнител. С квалифицирани електронни подписи са снабдени и двамата 

съдебни деловодители при Районен съд – Трявна, с цел извършване на справки 

в Национална база данни „Население“, както и в Националната агенция по 

приходите.  

Със заповед № 176/27.12.2019 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. 

Със Заповед № 16 от 31.01.2019 г. са утвърдени Вътрешни правила за 

здравословни и безопасни условия на труд в Районен съд - Трявна. Извършено 

е замерване на факторите на работната среда в Районен съд – Трявна, при 

което е констатирано, че условията на труд отговарят на всички нормативни 

изисквания.  

Със Заповед №23 от 15.02.2019 г. са утвърдени Вътрешни правила за 

мерките за защита на лични данни в Районен съд – Трявна, като въз основа на 

тях е възложено на административния секретар да изпълнява функцията на 

Длъжностно лице по защита на личните данни в Районен съд – Трявна. В 

съответствие със законовите изисквания са създадени следните регистри – 

„Регистър на дейностите по обработване на личните данни в Районен съд – 

Трявна“ и „Регистър на нарушенията на сигурността на данните“. 

Със Заповед № 57 от 25.04.2019 г. са променени утвърдените Вътрешни 

правила за плащане чрез ПОС терминали на държавни такси, депозити за вещи 

лица, свидетели и наложени със съдебни актове глоби по сметки на Районен 

съд – Трявна. В регистратурата на съда старите ПОС устройства са заменени с 

нови безконтактни такива, които са свързани с деловодната система на съда. 

Със Заповед № 58 от 25.04.2019 г. са променени Вътрешните правила за 

набиране, използване и отчитане на чужди средства в Районен съд – Трявна.  

Със Заповед № 134 от 04.10.2019 г. са утвърдени Вътрешни правила за 

достъп до Единния портал за електронно правосъдие при Районен съд – 

Трявна. 

И през изминалата година Районен съд – Трявна, съвместно със Основно 

училище „П.Р. Славейков“ - Трявна, са участвали в образователна програма 

„Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени 

съдилища и прокуратури“. В рамките на нея е организиран конкурс за 

презентация на тема „140 години Търновска конституция“. Със заповед № 71 

от 22.05.2019 г. е назначена комисия, която да определи петте най-добри 

презентации, които да получат материална награда. На 30.05.2019 г. в съдебна 

зала № 1, в присъствието на всички участници са обявени резултатите от 

конкурса и са връчени награди. Всеки от участвалите в конкурса е получил от 

административния ръководител – председател на Районен съд – Трявна 
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Конституцията на Република България, както и удостоверение за участие. 

През м. март 2019 година сградата на съдебната палата е посетена от 

ученици от Основно училище „Ран Босилек“ - Габрово. По време на 

проведената съвместна среща в съдебната зала на съда, децата са запознати с 

функциите на съдията и правата и задълженията на страните в процеса. 

Проведен е и симулиран съдебен процес, в който учениците са влезли в ролята 

на съдии и страни по граждански и наказателни дела. 

През изминалата 2019 г. на съдии и съдебни служители от Районен съд – 

Трявна не са налагани наказания. 

 
 

 

ІХ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Постигнатите много добри резултати през отчетната 2019 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 

Административен 

ръководител - председател 

на Окръжен съд – Габрово 
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