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І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ. 
 
1. Кадрова обезпеченост на съдиите. 
 
Районен съд Габрово започна отчетната 2017 година с утвърден щат 

за 9 съдии, в следния състав: административен ръководител - председател 
– Пламен Денев; заместник-председател – Велемира Димитрова; 
районни съдии – Диана Петракиева, Радосвета Станимирова, Гергана 
Антонова, Зорница Петрова, Христо Христов и Васил Ставрев.  

В посочения числен състав съда е работил до средата на месец 
август 2017 година. С решение по Протокол № 33, допълнителна точка 
10.3 от заседание на Съдийската колегия на ВСС, проведено на 01.08.2017 
година, Боян Христов Косев, който към този момент е заемал длъжността 
„младши съдия” в Окръжен съд Габрово, на основание чл.160 във връзка с 
чл.243 от ЗСВ е бил назначен като „съдия” в Районен съд – Габрово, 
считано от датата за встъпване в длъжност. На 15 август 2017 година Боян 
Косев е встъпил в длъжност, като на тази дата със Заповед № РД-14-
272/15.08.2017 г. е назначен като съдия в Районен съд – Габрово. 

Петима от съдиите (от средата на месец август 2017 година - шест)  
разглеждат граждански дела, а четирима - наказателни. 

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

Всички съдии започваха своевременно насрочените съдебни 
заседания, като проявяваха старание при подготовката и прецизност 
при провеждането им. Полагаха се необходимите усилия за създаване 
на единна практика при решаване на делата. Съдиите, разглеждащи 
определени видове дела, обсъждаха възникнали спорни въпроси 
помежду си, като в много случаи се търсеше мнение и съдействие на 
съдиите от Габровски окръжен съд. През 2017 година, както и през 
предходните години, бе продължена практиката да се дискутират 
теоретични и практически проблеми, като се обсъждаха различни тези с 
цел постигане на единно мнение. В работата си съдиите от Районен съд - 
Габрово не допуснаха да останат несвоевременно разрешени проблеми 
по приложението на материалните и процесуални закони.  

Отчетената през годината добра работа е резултат на отговорността, 
професионализма и проявеното съзнание на съдиите в Районен съд - 
Габрово, които отново показаха, че са в състояние да реагират гъвкаво и 
адекватно при изпълнение на своите професионални задължения.  
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Увеличаването на броя на съдиите през отчетната година оценявам 
като благоприятен фактор, който оказа положително отражение върху 
организацията на работа и добрите практики, които сме създали.  

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 сайта на ВСС и се прилага към съответното дело. През 
годината не са налагани наказания на служители и съдии от състава на 
съда.  

 
 

2. Кадрова обезпеченост на съдебната администрация  
 

Утвърденият щат за административно – техническия персонал в 
Районен съд - Габрово в началото на отчетния период е включвал общо 31 
служители. През годината имаше следното движение на кадри: 

1. Със Заповед № РД-17-23 от 03 февруари 2016 година бе 
прекратено трудовото правоотношение с Маргаритка Колева Колева – 
призовкар, поради придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и 
възраст, считано от 18.02.2016 година. 

След дадено съгласие от ВСС, чрез трудов договор № 04 от 
29.02.2016 г. на основание чл.61 ал.1,  чл.67 ал.1 т.2 във връзка с чл. 68 ал.1 
т.4 от КТ, на освободената длъжност "призовкар" бе назначен Николай 
Колев Николов, считано от 01.03.2016 година. Същият е работил в съда до 
01.03.2017 година, когато трудовото правоотношение с него е прекратено, 
а на посочената длъжност (чрез трудов договор № 1/27.02.2017 г., считано 
от 01.03.2017 г.) е бил назначен Димитър Илиянов Янков, класиран на 
първо място в конкурс по документи, събеседване и практически изпит за 
длъжността „призовкар“, открит със Заповед № РД-13-356 от 28.10.2016 
година на административния ръководител – председател на Районен съд - 
Габрово. 

2. Със Заповед № РД-14-43 от 08.02.2017 г. бе прекратено трудовото 
правоотношение с Пенчо Стефанов Давидков – призовкар  при Районен 
съд Габрово, поради придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и 
възраст, считано от 01.03.2017 година. 

След дадено съгласие от ВСС, чрез трудов договор № 2 от 12.06.2017 
година, на основание чл.61 ал.1,  чл.67 ал.1 т.2 във връзка с чл.68 ал.1 т.4 
от КТ на освободената длъжност "призовкар" бе назначен Николай Колев 
Николов, считано от същата дата. 
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Със Заповед № РД-13-346 от 26.09.2017 година на административния 
ръководител – Председател на Районен съд Габрово, е обявен конкурс по 
документи, събеседване и практически изпит за длъжността „призовкар“, 
който не е приключил до края на отчетната 2017 година. 

3. С Решение по Протокол № 20 от заседание на Съдийската колегия 
на ВСС, проведено на 16.05.2017 година, щатната численост на Районен 
съд Габрово бе увеличена с една щатна бройка за длъжността „съдебен 
секретар”. 

След липсата на възражения и постъпило положително становище по 
повод на отправено искане за провеждане на процедура за попълване на 
щата за посочената длъжност, изразено с решение по Протокол № 22 от 
заседание, проведено на 19.07.2017 г. от КСА на СК на ВСС, чрез трудов 
договор № 3 от 26.07.2017 г., на основание чл.61 ал.1,  чл. 67 ал.1 т.2 във 
връзка с чл.68 ал.1 т.4 от КТ на новооткритата бройка "съдебен секретар" 
бе назначена Ина Петрова Георгиева, считано от 01.08.2017 година. 

4.  Със Заповед № РД-14-210 от 27.06.2017 година бе прекратено 
трудовото правоотношение с Венета Борисова Максимова – „съдебен 
секретар” в Районен съд Габрово, на основание чл.325 ал.1 т.1 от КТ, 
считано от 01.08.2017 година. 

След липсата на възражения и постъпило положително становище по 
повод на отправено искане за провеждане на процедура за попълване на 
щата за посочената длъжност, изразено с решение по Протокол № 22 от 
заседание, проведено на 19.07.2017 г. от КСА на СК на ВСС, чрез трудов 
договор № 4 от 04.09.2017 година, на основание чл.61 ал.1,  чл.67 ал.1 т.2 
във връзка с чл. 68 ал.1 т.4 от КТ на освободената бройка "съдебен 
секретар" бе назначена Радинка Стефанова Кулекова-Атанасова, считано 
от същата дата. 

Със Заповед № РД-13-346 от 26.09.2017 година на административния 
ръководител – Председател на РС Габрово е обявен конкурс по документи, 
събеседване и практически изпит за две щатни бройки за длъжността 
„съдебен секретар“, който не е приключил до края на отчетната 2017 
година. 

Други кадрови промени не са извършвани. Районен съд Габрово е 
приключил отчетната 2017 година с утвърден щат за административно – 
техническия персонал от 32 служители. В края на годината тяхното 
разпределение по длъжности беше, както следва: съдебен администратор – 
Лидия Ненова, системен администратор – Милен Димитров, главен 
счетоводител – Соня Гъдева,  главен специалист – счетоводител – касиер 
– Ивелина Косева, съдебни секретари – Веселина Йосифова, Ина 
Георгиева, Радинка Стефанова Кулекова-Атанасова, Елисавета Илиева, 
Стефка Митева, Ваня Николова, Даниела Марчева, Росица Ненова и 
Красимира Николова, деловодители – Ганка Велчева, Диана Стойкова, 
Мария Кирова, Анета Хайтова, Надежда Гатева, Надежда Стефанова, 
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Галина Бачийска и Маргарита Иванова, архивар – Анелия Кисьова, 
съдебни деловодители в СИС – Дарина Георгиева и Светла Величкова, 
Галя Димитрова – старши специалист-счетоводител СИС, призовкари – 
Георги Болтаджиев, Николай Пенков, Димитър Янков, Николай Николов 
и Марияна Вачкова, чистачи – Лиляна Нешева и Пенка Казакова. 

Служителите в Районен съд – Габрово са с дългогодишен стаж и 
опит. Отчетната 2017 година отново изискваше проява на високи лични и 
професионални качества от тяхна страна.  

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

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

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

Предвид изложеното по-горе, 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, считам, че остава 
наложително щатната численост на Районен съд - Габрово да бъде 
увеличена с една щатна бройка за длъжност „човешки ресурси“.  

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

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

През отчетната 2017 година, както и през предходните две години, 
броят на заповедните производства по чл.410 ГПК беше висок и продължи 
да ангажира значителна част от капацитета на съда с оглед на обособената 
в него структура на делата. Макар и да не са същински дела, по които се 
решават спорове, от деловодна гледна точка този вид дела не се различават 
по нищо от класическите, тъй като обработката им в деловодството на съда 
си остана също толкова трудоемка и допълнително усложнена от голямото 
им количество и кратките срокове за изпълнение на свързаните с тях 
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дейности по закон. При деловодната обработка на тези вид дела за поредна 
година продължиха да участват и съдебните секретари, без които служба 
„Деловодство” обективно не би била в състояние да обработи в срок 
цялото постъпление от тях. Освен преките си задължения, предвидени в 
Глава IX-та от Правилника за администрацията в съдилищата, всички 
съдебни секретари в Районен съд Габрово изпълняват задължения и като 
своеобразни деловодители "заповедно производство". 

С цел подпомагане на служба „Съдебно деловодство“, на съдебния 
архивар е възложено да обработва частни граждански дела, отнасящи се до 
издаване на разрешения по СК, както и вписвания в специалния регистър 
на съда, свързани с приемане и отказ от наследство.   

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

Изложеното по-горе съставлява само част от задълженията на 
съдебните деловодители и нагледно доказва необходимостта от по-
добра кадрова обезпеченост на секретарите и съдебните деловодства. 
Увеличаването на броя на служителите в тях е необходимо и за 
подобряване на организацията в административното обслужване на 
гражданите и създаване на условия за осигуряване на по-голяма 
бързина и качество на правораздавателния процес. Във връзка с 
оптимизиране на дейността на служителите и работата на магистратите 
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усилията за постигане на тази цел ще продължат, независимо от разкритата 
през 2017 г. нова бройка за длъжност „съдебен секретар” и отправеното 
(съгласно решение по т.6.1 от протокол за заседание, проведено на 
17.01.2018 г.) от КСА предложение до СК на ВСС за увеличаване на 
щатната численост с една щатна бройка за „съдебен деловодител”. С 
решение по т.6.2 от същото заседание КСА към СК на ВСС е отложила 
произнасянето по направеното искане от страна на административния 
ръководител на съда за увеличаване на щатната численост с по още една 
бройка за посочената длъжност и длъжността „човешки ресурси” до 
изготвянето на унифицираните щатни структури на съдилищата по нива. 

С оглед посочените обстоятелства оценявам работата на съдебните 
служители като много добра и изразявам благодарност на всички за 
полаганите усилия и проявената отговорност, бързина, качество и 
срочност при изпълнение на техните задължения през отчетната 2017 
година. 
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ІІ.ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 

 
Брой висящи дела за разглеждане към 31.12.2016 година.  
 
В началото на отчетния период е имало общо 364 висящи дела, от 

които 225 граждански и 139 наказателни. През 2016 година висящите дела 
са били 396, от които 249 граждански и 147 наказателни дела. През 2015 
година висящите дела са били 393, от които 252 граждански и 141 броя 
наказателни дела.  
 

1. Брой на постъпилите дела. Брой дела за разглеждане 
 
Броят на постъпилите през 2017 година дела е общо 4752, от 

които 2955 граждански и 1797 наказателни дела. 
 Броят на постъпилите  през 2016 година дела  е общо 4873, от които 

2895 граждански и 1978 наказателни дела.  
През 2015 година постъпилите дела са били общо 4495, като от тях 

2946 са били граждански и 1549 - наказателни дела. 
 Наблюдава се намаление в общото количество на новообразуваните 
дела през 2017 година спрямо тези за предходната 2016 година, което не е  
съществено и възлиза на 2,55%. Постъплението през 2016 година се е 
увеличило с 8,4% в сравнение с делата, постъпили през 2015 година. 
Нивото на постъпление през 2017 година е с 5,85% повече от това през 
2015 година.   
 

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА. 
 
Броят на постъпилите през 2017 година дела от този вид е общо 

2955. През 2016 година броя на постъпилите граждански дела е бил 2895. 
През 2015 година същият е възлизал общо на 2946 дела. 

 
По видове дела постъплението през 2017 година е разпределено, 

както следва: 
- граждански дела по общия ред – 477 броя, спрямо 506 броя  за 

2016 година и 485 за 2015 година; 
- производства по чл.310 ГПК –  47  броя,спрямо 56 за 2016 година и 

83 за 2015 година 
- административни по ЗСПЗЗ – няма постъпление през отчетната 

2017 година, при 1 за 2016 година и 2 дела за 2015 г. ; 
- частни граждански дела – 397 броя, при 283 броя  за 2016 г. и 258 

броя през 2015 година; 



 12

- дела по чл.410 и чл.417 т. 1 до 9  от ГПК – 2034 през отчетната 
2017,  при 2047 за 2016 година и 2022 броя  през отчетната 2015 година; 

- други граждански дела – няма. Същите не биха могли да се 
съпоставят с данните за тези дела, образувани през предходните 2016 и 
2015 година поради настъпилата промяна на статистическите форми за 
отчитане на дейността на съда. 

 
 

Постъпили граждански дела 
 

Видове дела 

  

Висящи в 
началото 

на 
периода 

Постъпили 
през 

годината 

 В т.ч.:  

Продължаващи 
дела под 

същия номер 

  

година 
Върнати 

дела за ново 
разглеждане 
под нов 
номер 

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

249 и чл. 288, т. 
1 от НПК) 

Общо 
постъпили 
дела през 
отчетния 
период 

    

а   б 1 2 2а 2б 3 4 

Граждански   дела 
по общия ред А 

2015 217 485 4     485 

2016 213 506 3     506 

2017 205 477       477 

Производства по 
чл.310ГПК Б 

2015 14 83       83 

2016 26 56       56 

2017 11 47       47 

Админстративни 
дела  по ЗСПЗЗ и 

ЗВГЗГФ 
В 

2015 2 2       2 

2016 1 1       1 

2017 1         0 

Частни  граждански 
дела Г 

2015 5 258       258 

2016 6 283       283 

2017 8 397       397 

Дела по чл.410 и 
чл.417 ГПК Д 

2015 3 2022 1     2022 

2016 3 2047       2047 

2017 0 2034       2034 

Други граждански 
дела Ж 

2015 11 96 3     96 

2016   2       2 

2017 0 0       0 

Общо граждански  
дела З 

2015 252 2946 8 0 0 2946 

2016 249 2895 3 0 0 2895 

2017 225 2955 0 0 0 2955 
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Брой на делата за разглеждане към 31.12.2017 година 
 
Общия брой на гражданските дела за разглеждане към 31.12.2017 

година е възлизал на 3180. През 2016 година те са били 3144, а през 2015 
година  - 3198. 

По видове дела същите се разпределят, както следва: 
- граждански дела по общия ред – 682 броя,  спрямо 719 броя  за 

2016 година и 634 за 2015 година; 
- производства по чл.310 ГПК –  58  броя; 
- административни по ЗСПЗЗ – няма; 
- частни граждански дела – 405 броя, при 289 броя  за 2016 година и 

263 броя през 2015 година; 
- дела по чл.410 и чл.417 т. 1 до 9  от ГПК – 2034,  при 2050 за 2016 

година и 2025 броя  през отчетната 2015 година; 
- други граждански дела – няма. Същите не биха могли да се 

съпоставят с данните за тези дела, образувани през предходните две 
години поради настъпилата промяна на статистическите форми за 
отчитане на дейността на съда. 
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2946

2895

2955

3198

3144

3180

2949

2919

2960

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ

на гражданските дела

Постъпили граждански дела Граждански дела за разглеждане Свършени Граждански дела

Сравнителен анализ на гражданските дела за отчетната 
2017 година 

 
Общия брой на постъпилите за разглеждане граждански дела през 

2017 година бележи увеличение спрямо тези, които са постъпили през 
предходната 2016 година. Те са с 2% повече в сравнение с тях и бележат 
почти същото ниво на постъпление като броя дела, които са постъпили 
през 2015 година. Като цяло наличните данни сочат за запазване на общите 
нива на постъпление на гражданските дела през всяка една от трите 
посочени отчетни години. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Не съществуват никакви проблемни моменти, свързани с прилагане 

на процесуалните и материалните закони, които да оказват влияние върху 
ръста на постъплението и структурата на гражданските дела. Действащият 
от началото на месец март 2008 година ГПК има своето стабилно 
приложение и немалка по обем тълкувателна практика.      

Макар и общата неблагоприятна  икономическа ситуация на ниски 
доходи, на ограничено потребление, свит пазар, слабо кредитиране и 
затруднена търговска практика да продължава да съществува, през 2017 
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година е налице отчетена тенденция към запазване на постъплението при 
заповедните производства по чл.410 и чл.417 от ГПК. Техния брой е висок 
и продължава да ангажира в значителна степен капацитета на съда, с оглед 
на обособената в него структура на делата. От аспект на правораздаването 
този вид дела не са същински /с тях не се решават спорове/, но от 
деловодна гледна точка те не се различават по нищо от класическите дела, 
като обработката им в деловодството на съда си остава също толкова 
трудоемка и допълнително усложнена от голямото им количество и 
кратките срокове за изпълнение на свързаните с тях дейности по закон. 
При деловодната обработка на тези дела, както и през предходните години, 
бяха включени и съдебните секретари, без които служба „Деловодство” не 
би била в състояние да обработи в срок цялото постъпление от тях.  

Делата по чл.410 и чл.417 от ГПК представляват 69,04 % от общия 
брой на всички постъпили граждански дела за 2017 година. 

Постъплението на искови производства през изминалата 2017 година  
не  бележи  значителна промяна в сравнение с предходните две години, 
нивата търпят известни колебания.  

 
 
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 
 
Брой на постъпилите дела   
 
Постъпилите наказателни дела през 2017 година са общо 1797. През 

2016 година те са били общо 1978 броя, а през 2015 година - 1549. Данните 
показват спад в общото постъпление на този вид дела, което е по-малко с 
10,12% в сравнение с делата, постъпили през 2016 година. Следва да се 
отбележи, че макар и през 2017 година да е налице намаление в общото 
постъпление на наказателните дела, същото бележи увеличение с 16% в 
сравнение с делата, постъпили през 2015 година. 

Новообразуваните дела от административен характер през отчетната 
2017 година са възлизали на 357 броя. През 2016 година те са били 337, а 
през 2015 година техния брой е бил 387. Вижда се, че през 2017 година 
делата от този вид са се увеличили в сравнение с предходната 2016 година, 
както и че през 2015 година техният брой си остава най-висок за трите 
години. 

Няма промяна във външните фактори, които оказват обективно 
влияние върху ръста на постъплението. Високите размери на глобите и 
имуществените санкции, предвидени за повечето от нарушенията, както и 
затрудненото финансово състояние на гражданите и фирмите продължава 
да ги мотивира да инициират производства във връзка с обжалването на 
издадените наказателни постановления, в които да претендират за тяхната 
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отмяна или намаляване размера на наложените наказания. В този смисъл 
причините за увеличеното постъпление на делата от административен 
характер в сравнение с предходната отчетна година и намалението на 
същото с оглед на постъпилите дела през 2015 година следва да се търсят в 
практиката на административно - наказващите органи, като нямат пряка 
връзка с работата на съда. 

Постъпилите през 2017 година частни наказателни дела са общо 
1136 броя. През 2016 година те са били 1348, а през 2015 година – 900 
броя. Вижда се, че в сравнение с 2016 година техният брой е намалял. 
Въпреки  съществуващото намаление, нивото на постъпление на частните 
наказателни дела се явява чувствително завишено в сравнение с тези, 
постъпили през 2015 година. То има своето логично обяснение не само с 
оглед на обстоятелството, че се образуват дела въз основа на зачестили 
(като цяло) искания за предоставяне на трафични данни по ЗЕС, внесени от 
различни оправомощени по закон органи, в това число и за нуждите на 
полицейски структури от други населени места в региона, които в 
организационно отношение спадат към ОД на МВР Габрово и от аспект на 
това (съобразно чл.250в ал.1 от ЗЕС) определят необходимостта за 
произнасяне по тях от Районен съд - Габрово, но и предвид измененията в 
действувалата законодателна уредба, внесени с ДВ брой 24/2015 г.  Чрез 
създаденият чл.159а от НПК на съда вече е възложено да дава разрешение 
по искане на прокурор за получаване на информация от предприятия, 
които предоставят обществени електронни съобщителни мрежи и/или 
услуги, необходима за разследването на тежки умишлени престъпления в 
рамките на досъдебно производство, когато такова е образувано по повод 
на тях. От 31.03.2015 г. по тези (немалко на брой) искания са започнали да 
се образуват частни наказателни дела, което също представлява една от 
причините за тяхното увеличение. Тенденцията в това отношение се е 
запазила напълно и през отчетната 2017 година, тъй като от общо 
образуваните частни наказателни дела, които представляват 78,17% от 
общия брой на всички наказателни дела, 888 са свързани с искания за 
предоставяне на данни именно по чл.251в ал.1 от ЗЕС и чл.159а от НПК. 
Като цифрово изражение производствата по тези дела съставляват и 
49,42% от общото постъпление на всички наказателни дела. 

На следващо място са частните наказателни дела, образувани по 
искания за разпити на обвиняеми и свидетели пред съдия в рамките на 
досъдебното производство, които през отчетната 2017 година са били 71 
броя. През 2016 година този вид дела са били 47, при 70 за предходната 
2015 година. В сравнение с 2016 година увеличението е чувствително, като 
същото може да намери своето логично обяснение не само със зачестилите 
указания от страна на наблюдаващите прокурори за провеждане на разпити 
пред съда, които се явяват задължителни за разследващите органи, но и с 
нарастването на броя на делата за разкрити телефонни измами и други 
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престъпления от общ характер, провежданите за които разследвания 
(поради естеството на самите престъпления и други обективни причини, 
произтичащи от продължителното отсъствие на обвиняеми или свидетели 
от територията на страната) предопределят горепосоченото процесуално-
следствено действие като особено значимо за предмета на доказване по 
чл.102 от НПК. 

Устойчиво постъпление се констатира при делата по чл.243 от НПК, 
свързани с осъществяваният съдебен контрол върху прекратяването на 
наказателното производство от страна на прокурора. Делата от този вид 
през 2017 година  са били 22, при 21 за 2016 година и 24 за 2015 година. 
Разликите не са значителни, и като цифрово изражение сочат по-скоро за 
тенденция към запазване на съществуващите нива на постъпление от двете 
предходни години.  

Частните наказателни дела по чл.64 и чл.65 от НПК, свързани с 
първоначалното взимане и последващия съдебен контрол на мерките за 
неотклонение „Задържане под стража” в досъдебното производство през  
2017 година  са били 9. През 2016 година те са  били 6, а през 2015 година 
– 8 броя. И при този вид дела съществуващите стойности показват 
приблизително запазване на равнището на постъпление в сравнение с 
двете предходни години.  

Увеличило се е постъплението на делата, свързани с настаняване на 
лица на задължително лечение по Глава V-та, Раздел II-ри от Закона за 
здравето и налагане на принудителни медицински мерки по реда на Глава 
XI-та от Общата част на НК. През отчетната 2017 година този вид дела са 
били 16. През 2016 година техния брой е възлизал на 6, при 19 броя за 2015 
година. 

От изложеното до момента може да се заключи, че намаленото 
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 е свързан с внесените искания 
искания за предоставяне на данни по чл.250в ал.1 от ЗЕС и чл.159а от 
НПК. Независимо от него тези дела са значително на брой, като си остават 
един много сериозен ангажимент за съдиите, защото се разглеждат и 
решават в рамките на 24 часа и изискват своевременно реагиране, а не 
малко от тях са явяват изключително трудоемки поради големия обем на 
трафичните данни, чието предоставяне се иска. Делата по чл.243 от НПК 
също представляват едно своеобразно "мини" разглеждане на делото в 
закрито заседание, тъй като винаги изискват подробно и точно запознаване 
с целия приложен материал по делото, чието производство е прекратено от 
страна на прокурора.  

Делата за определяне на общо наказание / кумулации / по реда на 
чл.306 от НПК през 2017 година са били 33. През 2016 година те са били 
30, при 34 броя за 2015 година.  
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Внесените искания за разрешаване или одобряване на процесуално - 
следствени действия (обиск и/или претърсване и изземване), извършени в 
рамките на досъдебното производство, през отчетната 2017 година са били  
69. През 2016 година те са били 86, при 73 броя за 2015 година. Данните и 
при този вид дела отново показват приблизително запазване на нивата на 
постъпление в сравнение с предходните две години. 

Наказателните дела от общ характер през отчетната 2017 година 
са били общо 253. През 2016 година те са били 249, при 215 броя за 2015 
година. Видно е, че броят на тези дела се е увеличил в сравнение с 
предходните две години. Разликите не могат да се считат за съществени и 
не дават основания за кардинални заключения по отношение на причините 
за отчетеното увеличение. По-скоро може да се приеме, че става въпрос за 
обичайните колебания в ръста на постъплението въпреки съществуващите 
нови тенденции (след измененията, внесени с ДВ брой 54/2017 г. и 
отпадането на престъпленията по чл.343б ал.3 от НК от приложното поле 
на чл.78а от НК) в прилаганата от държавата наказателна политика, които 
оказват влияние върху тях. Като се отчитат данните за нарасналия брой на 
някои видове (бързи, а преди 05.11.2017 г. - и незабавни) производства по 
НПК, както и естеството на престъпленията, инкриминирани с внесените 
обвинителни актове по същите и по една немалка част от останалите дела, 
може да се отбележи, че увеличения брой на наказателните дела от общ 
характер произтича от продължаващата и през 2017 година по-ефективна 
дейност на полицията и на прокуратурата във връзка с разкриването и 
разследването най-вече на общоопасни престъпления от тези, визирани в 
Глава XI-та, Раздел II-ри от Особената част на НК.  

Постъпилите през отчетната 2017 година наказателни дела от 
частен характер са общо 11. През 2016 година те са били 17 броя, като 
през 2015 година техния брой е бил 12.  

Увеличение се наблюдава и при постъплението на делата по чл.78а 
от НК. През отчетната 2017 година те са били общо 40, при 27 броя за 
2016 година и 35 броя през 2015 година.  
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По видове престъпления по глави от НК, постъплението 

на делата се разпределя, както следва: 
 
Престъпления против личността -  3а 2017 година са образувани 

общо 11 дела, от които 7 броя – престъпления против личността – телесни 
повреди и 4 дела, отразени в графа „други престъпления против 
личността“. През 2016 година от този вид са образувани 10 дела, като от 
тях 8 броя – за престъпления против личността – телесни повреди, и 2 
дела, отразени в новия статистически отчет в графа „други престъпления 
против личността“. През 2015 година тези дела са били 13. 

Престъпления против правата на гражданите –  за 2017 година 
няма отчетено постъпление. През 2016 г. също не е имало постъпление от 
тези дела, при наличие на 1 дело за  2015 година.  

Престъпления против брака, семейството и младежта – 11 броя 
за отчетната 2017 година, при 13 броя за 2016 година и 18 броя за 2015 
година.   

Престъпления против собствеността – 53 броя дела през отчетната 
2017 година. През 2016 година делата за тях са били 70 броя, при 62 броя 
за 2015 година.   

Престъпления против стопанството – 12 постъпили дела през 
2017 година, при 10 броя през 2016 година и 10 броя през 2015 година.  

Престъпления против дейността на държавни органи и 
обществени организации –  3 дела са постъпили през отчетната 2017 
година, при 4 броя за 2016 година и 7 броя за 2015 година. 

Документни престъпления –  7 новопостъпили дела за 2017 
година, при 13 броя през 2016 година и 11 през 2015 година.  
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Престъпления против реда и общественото спокойствие – за 
отчетната 2017 година са постъпили 4 дела. През 2016 година те са били 
общо 8, при липсата на постъпления през 2015.  

Общоопасни престъпления – 152 дела са постъпили през 2017 
година, при 121 дела за 2016 година и  93 за 2015 година. 
 

 
ОБЩИЯ БРОЙ на наказателните дела за разглеждане към 

31.12.2017 година е бил 1936. 
През 2016 година те са възлизали на 2125 дела, а през 2015 година - 

на 1690 броя. По видове същите се разпределят, както следва: 
- наказателни общ характер дела -  288 броя дела за 2017 година, при 

295 броя за 2016 година и  253 броя за 2015 година; 
- наказателни частен характер дела – 18 дела за отчетната 2017 

година, при 21 броя за 2016 година и 18 броя за 2015 година; 
- дела по чл.78А от НК – 43 дела за отчетната 2017 година, при 29 

дела за 2016 година и  41 дела за 2015 година; 
- частни наказателни дела – 1070 броя за отчетната 2017 година, при  

1305 броя за 2016 година и 838 броя за 2015 година; 
- частни наказателни дела – разпити –  71 броя за отчетната 2017 

година, при 47 броя за 2016 година и 70 броя за 2015 година; 
- административно-наказателен характер дела – общо 441 дела през 

отчетната 2017 година, при 428 дела за 2016 година и 470 дела през 2015 
година.  

 
По видове престъпления по глави от НК броят на делата 

за разглеждане се разпределя, както следва: 
 
Престъпления против личността -  През 2017 година делата за 

разглеждане от този вид са били общо 12, при 15 броя през 2016 година и 
същия брой през 2015 година. 

От така посочените общо 12 дела за разглеждане са били свършени 8 
броя, обжалвани се явяват съдебните актове по едно от тях, като 4 дела са 
останали несвършени в края на отчетния период. 

Престъпления против правата на гражданите –  През отчетната 
2017 година, както и през 2016 година няма дела за разглеждане от този 
вид, при наличие на едно дело за 2015 година. 

Престъпления против брака, семейството и младежта –  15 дела 
за отчетната 2017 година, при 17 дела за отчетната 2016 година и 22 броя 
за 2015 година. 
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От посочените по-горе 15 дела са свършени общо 8 броя. Няма 
обжалвани съдебни актове по тях, като 7 дела са останали несвършени в 
края на периода. 

Престъпления против собствеността – 69 дела за отчетната 2017 
година, при 94 дела за 2016 година и 84 дела за 2015 година.  

От сложените за разглеждане общо 69 броя дела от този вид, 47 дела 
са свършени, обжалвани или протестирани са били съдебните актове по 18 
от тях, като несвършени в края на периода са останали 22 дела. 

Престъпления против стопанството – За отчетната 2017 година 
делата за разглеждане от този вид са били 13. През 2016 година делата от 
този вид също са били 13, при 11 броя за 2015 година. 

От посочените по-горе 13 дела са били свършени общо 12, като едно 
дело е останало несвършено в края на отчетния период. Обжалван е бил 
съдебния акт по едно дело.  

Престъпления против дейността на държавни органи и 
обществени организации – 3 дела за 2017 година. През 2016 година те са 
били 4, а през 2015 година - 7 дела. 

От посочените 3 дела са били свършени общо 2 дела, обжалван е 
съдебния акт по едно от тях, като едно дело е останало несвършено в края 
на периода. 

Документни престъпления –  7 броя дела за отчетната 2017 година, 
при 15 броя за 2016 година и 15 броя за 2015 година   

От посочените 7 броя дела за разглеждане през 2017 година са били 
свършени общо 5, като е бил обжалван съдебния акт по едно дело. В края 
на отчетния период са останали несвършени две дела от тях. 

Престъпления против реда и общественото спокойствие – 6 дела 
за разглеждане през отчетната 2017 година, при 9 дела през 2016 година и 
1 дело за 2015 година. 

От посочените 6 дела за разглеждане през 2017 година са свършени 
общо 5 дела, обжалвани са съдебните актове по две от тях и едно дело е 
останало несвършено в края на периода. 

Общоопасни престъпления – 163 дела за отчетната 2017 година, 
при 128 дела за 2016 година и 97 броя дела за престъпления от този вид 
през 2015 година. 

От посочените 163 броя дела за разглеждане през 2017 година, 139 
броя са свършени. Обжалвани са били съдебните актове по 27 броя от тях, 
а 24 дела са останали несвършени в края на периода. 
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Извършеният анализ във връзка с установените нива през двете 

предходни години, както и този на общия брой дела за разглеждане, сочи 
към тенденция за увеличение  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.  

 
 

2. СВЪРШЕНИ ДЕЛА 
 
През 2017 година общият брой на свършените дела възлиза на 4770 

броя, като включва 2960 граждански и 1810 наказателни дела. В рамките 
на тримесечен срок са приключени 4269 дела, или 89% от тях. 

През 2016 година общият брой на свършените дела е бил 4905, от 
които 2919 граждански и 1966 наказателни. В тримесечен срок през тази 
година са били приключени 4452 дела, или 91%. 

През отчетната 2015 година свършените дела са били общо 4492 
(2949 граждански и 1986 наказателни), като от тях 4124 (или 92%) са били 
приключени в срок до 3 месеца. 

Независимо от намалението в процентно отношение може да се 
твърди, че и през 2017 година са продължили да се отчитат положителни 
резултати във връзка с осъществяваната от съда дейност по разглеждането 
и решаването на делата в тримесечен срок. По-ниските стойности се 
дължат на обективни причини, произтичащи не само от намаленото (като 
цяло) постъпление в количеството на самите дела, но и от настъпилите 
през годината изменения в законодателната уредба, които (в т.ч. заради 
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внесените изменения в НПК с ДВ брой 63/2017 г., в сила от 05.11.2017 
година) и въведените нови разпоредби в Глава XIX- та от него, водят до 
увеличаване на времето, необходимо за решаването на наказателните дела 
от общ характер с акт по същество, особено в случаите, в които след 
разпоредителното заседание те не се насрочват за разглеждане по реда на 
някоя от диференцираните процедури, предвидени в Глава XXVII- ма, 
Глава XXVIII- ма или XXIX- та от НПК. 

 
 
Свършени граждански дела  
Общият брой на свършените през 2017 година граждански дела 

възлиза на 2960. От тях в срок до 3 месеца са приключени общо 2655 дела, 
или 90,00%. За съпоставка може да се отбележи, че броят на свършените 
граждански дела през 2016 година е бил 2919, а през 2015 година - 2949 
броя. От свършените през 2016 година дела 2624 броя, или също 90,00%, 
са били приключени в срок до 3 месеца. През 2015 година свършените в 
този срок дела са били общо 2750, или 93% от установеното постъпление 
през нея.  

 
 
По видове дела, броят на свършените граждански дела 

през 2017 година се разпределя, както следва: 
 
Граждански дела по общия ред –   
Всичко свършени през 2017 година са 488 броя, от които 211, или 

43% в срок до 3 месеца.  
Всичко свършени през 2016 година са 514 броя, от които 247, или 

48% в срок до 3 месеца.  
Всичко свършени през 2015 година са 453 броя, от които 288, или 

64% в срок до 3 месеца. 
 
Дела по чл.310 ГПК  –  
Всичко свършени са 49 броя дела, от които 59% в срок до три 

месеца . 
Всичко свършени през 2016 година са 71 броя дела, от които 68% в 

срок до три месеца. 
Всичко свършени през 2015 година са били 71 броя дела, от които 

90% в срок до три месеца. 
 
Административни дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ – общо 

свършено е 1 дело, като за 2016 година общо свършени са две дела, в срок 
до три месеца – 1, или 50% от тях. 



 24

 
Частни граждански дела –  
Всичко свършени през 2017 година са 395 броя дела, от които в срок 

до три месеца 388 броя, или 98%. 
Всичко свършени през 2016 година са 281 броя дела, от които в срок 

до три месеца 277, или 99%. 
Всичко свършени през 2015 година са 257 броя дела, от които в срок 

до три месеца 254, или 99%. 
  
 
Дела по чл.410 и 417 от ГПК – 
Всичко свършени през 2017 г. са общо 2027 броя дела, от които 100 

% в срок до три месеца  
Всички свършени през 2016 година дела са общо 2050, от тях 100% 

в срок до три месеца. 
Всички свършени през 2015 година дела са общо 2022, от тях 100% 

в срок до три месеца. 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Брой на свършените наказателни дела  
Броят на всички свършени наказателни дела през 2017 година 

възлиза на 1810. От тях 1614 броя дела, или 89% са приключени в срок до 
3 месеца. 
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По видове дела, броят на свършените такива през 2017 година се 
разпределя, както следва: 

 
Наказателни общ характер дела –  през отчетната 2017 година са 

свършени общо 226 дела, като от тях 186 броя дела, или 82% са били 
приключени в тримесечен срок. 

През 2016 година са свършени общо 260 дела, като от тях 203 броя 
дела, или 78% са били приключени в тримесечен срок. 

За 2015 година те са 207 броя, от тях 163, или 79% са свършени в 
срок до три месеца. 

 
Наказателни дела от частен характер –  
Всичко свършени са 14 дела, от които 7, или 50% в срок до три 

месеца. 
През 2016 година са свършени 14 дела, от които 8, или 57% в срок 

до три месеца. 
През 2015 година са свършени 14 дела, от които  6 – 43 % в срок до 

три месеца. 
 
Дела по чл.78А от НК – всичко свършени са 39 дела, от които 31, 

или 79%, в срок до три месеца. 
През 2016 година всичко свършени са 26 дела, от които 23 броя, или 

88% - в срок до три месеца. 
През 2015 година всичко свършени са 39 броя, от които 30, или 77% 

в срок до три месеца. 
 
Частни наказателни дела – през 2017 година са свършени 1141 

броя дела, от които 1137 дела, или 99,65%, са приключили в срок до 
три месеца. 

През 2016 година са свършени 1295 броя дела, от които всички - 
100%, са приключили в срок до три месеца. 

През 2015 година са свършени 834 дела, от които всички, или 100% 
в срок до три месеца. 

 
Частни наказателни дела – разпити – Всички 71 дела, или 100%, са 

приключили в срок до 3 месеца 
През 2016 година са извършени 47 разпита, всички са приключили в 

срок до 3 месеца. 
През 2015 година са извършени 70 разпита, всички са приключили в  

срок до три месеца. 
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Административно-наказателен характер дела – през 2017 година  
са свършени общо 390 броя дела, като от тях 253 броя, или 65%, са 
приключили в срок до три месеца 

През 2016 година  са свършени 344 броя дела, от които 253, или 
73%, са приключили в срок до три месеца. 

През 2015 година са свършени 379 броя дела, от които 273, или 
72 %, са приключили в срок до три месеца. 

 

 
2.1. Брой на решените дела с акт по същество 

 
През отчетната 2017 година броя на решените дела с акт по 

същество възлиза на 4193, от които 2617 граждански и 1614 броя 
наказателни. 

През 2016 година  броя на решените дела с акт по същество е 4408 
дела, от които 2581 граждански и 1827 наказателни. 

От свършените с акт по същество  през 2015 година общо 4079 дела, 
2662 са били граждански и 1417 наказателни. 

 
ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 
Решените с акт по същество граждански дела през 2017 година са 

общо 2617 броя. 
По видове граждански дела разпределението според този показател 

е, както следва: 
- граждански дела по общия ред – 370,  при 372 броя за 2016 година 

и 349 броя за 2015година;  
- производства по чл.310 ГПК – 34 броя, при 48 броя за 2016 година 

и 49 броя през 2015 година; 
- производство по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ – 1 дело, при 2 броя за 2016 и 

2015 година; 
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- частни граждански дела – 349 броя за 2017 година, при 247 броя за 
2016 година и 241 броя за 2015 година; 

- дела по чл.410 и чл.417 от ГПК – 1863 броя за 2017 година, при 
1912 броя през 2016 година, спрямо 1955 броя през 2015 година; 

 
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 
Общият брой на наказателните дела, решени с акт по същество през 

2017 година в Районен съд Габрово, възлиза на 1576.  По видове дела 
разпределението по този показател се разделя, както следва: 

 
- наказателни общ характер дела – 116 дела, при 156 броя за 2016 

година и 128 броя дела за 2015 година. 
- наказателни частен характер дела –  8 дела за отчетната 2017 

година, при 8 дела за 2016 година и 6 броя за 2015 година. 
- дела по чл.78А от НК – 38 дела за 2017 година, при 24 за 2016 

година и 38 дела за 2015 година. 
- частни наказателни дела – 1052 дела за отчетната 2017 година, при 

1286 дела и 824 дела за 2015 година. 
- частни наказателни дела – разпити –  За 2017 година не са отчетени 

решения чрез акт по същество по тези дела, тъй като през тази година 
всички дела от този вид – общо 71 на брой, се били прекратени след 
приключване на съответното процесуално-следствено действие по тях. 
През 2016 година непрекратени са останали общо 25 броя дела от този 
вид, които са отбелязани в графа „със съдебен акт по същество“, а през 
2015 година - 70 броя.  

- административно-наказателен характер дела – 361 дела за 
отчетната 2017 година, при 328 за 2016 година и 351 за предходната 2015 
година. 
  
 
 

2.2 Брой  на прекратените дела – причини. 
 
През отчетната 2017 година прекратените дела са общо 577 броя, 

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

граждански и 159 наказателни дела. 
През 2015 година прекратените дела са били 413, като 287 от тях са 

били граждански и 126 наказателни. 
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Брой на прекратените граждански дела през 2017 година 
в Районен съд - Габрово 

 
През 2017 година в Районен съд – Габрово са прекратени общо 

343 броя граждански дела, при 338 броя от тях за 2016 година и 287 
броя за 2015 година.  

При гражданските дела най-голям брой прекратени такива има при 
делата по чл.410 и чл.417 ГПК – общо 164 броя. Прекратените частни 
граждански дела са 46, а прекратените производства по чл.310 от ГПК – 15 
броя. Прекратените дела по общия ред възлицат на 118 броя. Съпоставка с 
предходните две години не може да бъде направена поради промяна в 
статистическите форми за отчитане на дейността. Извършеното сравнение 
с предходната година сочи за съществуване на разлика, която не поставя 
въпроси за анализ и само затвърждава обичайните равнища в нивото на 
прекратените дела. 

При гражданските дела отново най-типичните причини за тяхното 
прекратяване са обусловени от постигането на спогодби между страните 
или оттегляне на предявените 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. 

 
 

 
 

 

Видове 
дела 

година 

Прекратени производства 

Всичко 
Споразум. 
по чл.382 
НПК 

Споразум. 
по чл.384 
НПК или 
спог. по 
234 ГПК 

Върнати за 
доразследване 

По 
други 

причини 

а б 8 8а 8б 8в 8г 

Граждански   
дела по общия 

ред 

2015 155   33   122 

2016 142   30   112 

2017 118   23   95 

Производства 
по чл.310ГПК 

2015 22   10   12 

2016 23   8   15 

2017 15   11   4 

Админстративни 
дела  по ЗСПЗЗ 

и ЗВГЗГФ 

2015 1       1 

2016 0         

2017 0         

Частни  
граждански 

дела 

2015 16       16 

2016 34       34 

2017 46       46 
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Дела по чл.410 
и чл.417 ГПК 

2015 67       67 

2016 138       138 

2017 164       164 

Други 
граждански 

дела 

2015 26       26 

2016 1       1 

2017 0         

Общо 
граждански  

дела 

2015 287 0 43 0 244 

2016 338 0 38 0 300 

2017 343 0 34 0 309 

 
 
 
Брой на прекратените наказателни дела в Районен съд – 

Габрово 
 
Общо прекратените наказателни дела през отчетната 2017 година 

възлизат на 234. През 2016 година те са били 159 броя, а през 2015 година 
– 126 броя. 

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

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

През 2015 година прекратените дела от общ характер са 79 броя. От 
тях прекратени въз основа на споразумения по чл.381 и чл.384 от НПК са 
били 72, и по други причини са прекратени 7 дела.  

 

Видове 
дела 

  Прекратени производства 

година 

Всичко 
Споразум. 
по чл.382 
НПК 

Споразум. 
по чл.384 
НПК или 
спог. по 
234 ГПК 

Върнати за 
доразследване 

По 
други 

причини   

а б 8 8а 8б 8в 8г 

Наказателни 
общ характер 

дела 

2015 79 11 61   7 

2016 104 9 92 3   

2017 110 5 99   6 

Наказателни 
частен характер 

дела 

2015 8       8 

2016 6       6 

2017 6       6 

Дела по чл.78а 
НК 

2015 1       1 

2016 2       2 
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2017 0         

Частни 
наказателни 

дела 

2015 10       10 

2016 9       9 

2017 18       18 

Частни 
наказателни 
дела - разпити 

2015 0         

2016 22       22 

2017 71       71 

Админстративно 
наказателен 
характер дела 

2015 28       28 

2016 16       16 

2017 29       29 

Общо 
наказателни 

дела 

2015 126 11 61 0 54 

2016 159 9 92 3 55 

2017 234 5 99 0 130 

 
 

3. ВИСЯЩИ  ДЕЛА В КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД 
 
Останалите несвършени в края на отчетния период дела възлизат  

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

като от тях 225 са били граждански и 139 наказателни дела. 
През 2015 година са останали несвършени 396 дела, от които 249 

броя граждански и 147 наказателни. 
Повечето от делата са образувани към края на годината и това е 

основната причина за неприключените към  края на отчетния период.  
Висящи  граждански дела в кря на отчетния период  
 
По видове дела, останалите несвършени такива в края на отчетния 

период се разпределят, както следва: 
- граждански дела по общия ред – 194 дела за 2017 година, при 205 

броя за 2016 година и 198 броя за 2015 година; 
- производства по чл.310 от ГПК – 9 броя за 2017 година, при 11  

броя за 2016 година и 26 броя през 2015 година; 
- частни граждански дела – 10 дела за 2017 година, при 8 дела за 

2016 година и 6 за 2015 година; 
- дела по чл.410 и чл.417 от ГПК – 7 дела за 2017 година, за 2016 

година няма висящи дела, при 3 за 2015 година. 
- други граждански дела – за 2017 година няма висящи дела в края 

на отчетния период, при 1 дело за 2016 година.  Съпоставка с 2015 година 
не може да бъде направена поради променените статистически форми за 
отчитане на дейността. 

 
Висящи наказателни дела в края на отчетния период.  
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По видове наказателни дела, останалите несвършени такива в края 
на отчетния период, се разпределят, както следва: 

- наказателни общ характер дела – 62 дела за 2017 година, при 35 
дела за 2016 година и 46 дела за 2015 година.  

- наказателни частен характер дела – 4 дела за 2017 година, при 7 
броя за 2016 година и 4 дела за 2015 година.   

- дела по чл.78А от НК – 4 броя за отчетната година, при 3 броя за 
2016 година и 2 броя за 2015 година.  

- частни наказателни дела – 5 дела за отчетната 2017 година, при 10 
дела за 2016 година и 4 дела за 2015 година.  

- частни наказателни дела – разпити – 0 броя. 
- административно-наказателен характер дела – 51 дела за 2017 

година, при 84 дела за 2016 година и  91 дела за 2015 година. 
 

 
4. ОБЖАЛВАНИ И ПРОТЕСТИРАНИ СЪДЕБНИ 

АКТОВЕ. РЕЗУЛТАТИ ОТ ВЪЗЗИВНА И КАСАЦИОННА 
ПРОВЕРКА 

През 2017 година  са  обжалвани и протестирани общо 426 дела, от 
които 172 граждански и 254 наказателни дела.  

През 2016 година  са  обжалвани и протестирани общо 485 дела, от 
които 174 граждански и 311 наказателни дела. 

През 2015 година са обжалвани и протестирани 434 дела, от които 
178 граждански и 256 наказателни дела. 

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 
Броят на обжалваните граждански дела през 2017 година е 172 броя 

дела. От всичко върнатите през годината дела, решенията по 68 броя са 
потвърдени, 19 са отменени и 18 изменени. 

Броят на обжалваните граждански дела през 2016 година е възлизал 
на 174. От всичко върнатите през годината дела, решенията по 51 броя са 
потвърдени, 15 са отменени и 19 изменени. 

Броят на обжалваните граждански дела през 2015 г. е бил 178. От 
всичко върнатите през годината дела, решенията по 33 броя са били 
потвърдени,  5 са отменени и 7 изменени. 

Основните причини за изменението или отмяната на постановените 
първоинстанционни актове по гражданските дела се свеждат до две: 

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

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

От изложеното по-горе може да се направи  извод, че има тенденция 
за намаляване на броя на обжалванията. 
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 Процентно съотношение на отменените, изменените и 

оставени в сила съдебни актове с решените по същество 
 
ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 
 
Съотношението на изменените с решените по същество съдебни 

актове е 0,69 %. 
Съотношението на потвърдените с решените по същество съдебни 

актове е 2,60 %. 
Съотношението на отменените с решените по същество съдебни 

актове е 0,73 %. 
 
 
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 
 
През отчетната 2017 г. обжалваните или протестирани наказателни 

дела в Районен съд Габрово са били общо 254. От тях по НОХД, НЧХД и 
ЧНД са потвърдени съдебните актове, постановени по 44 дела, тези по 7 
дела са изменени и по 4 дела са отменени. От постановените решения по 
АНД 103 броя са потвърдени, 50 решения са по индекс "2" – отхвърлено 
искане за отмяна от ВАС, по 4 дела са изцяло отменени, като едно 
определение е потвърдено и 3 определения са по индекс "2" – отхвърлено 
искане за отмяна от ВАС. 

 
През 2016 година обжалваните или протестирани наказателни дела в 

Районен съд Габрово са били общо 311. От тях по НОХД, НЧХД и ЧНД са 
потвърдени съдебните актове, постановени по 46 дела, тези по 4 дела са 
изменени и по 7 дела са отменени. От постановените решения по АНД 165 
броя са потвърдени, 46 решения са по индекс "2" – отхвърлено искане за 
отмяна от ВАС, по 3 дела са изцяло отменени и по 2 - изменени, като 2 
определения са потвърдени.  

През отчетната 2015 г. наказателните дела, които са били обжалвани 
или протестирани, са възлизали общо на 256. От тях по НОХД, НЧХД и 
ЧНД са потвърдени съдебните актове, постановени по 13 дела, потвърдени 
са били и 12 определения, като 1 определение е изменено и 1 определение 
- отменено. От обжалваните решения по АНД 55 броя са потвърдени, 20 
решения са отменени и 1 е изменено.   

 През отчетната 2017 година, както и през предходните две години, 
не се наблюдават нови причини, довели до изменение или 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. 
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Противоречивата съдебна практика, продиктувана от честата непрецизна 
законодателна дейност също допринася за формиране на разнопосочни 
изводи, а от тук - и до причини за отмяна. Има няколко случая на отмяна 
на съдебни актове поради допуснати технически грешки. Немалкото 
натоварване, както и стремежът за бързо и срочно писане на делата, 
понякога води до недоглеждане при техническата обработка на файловете 
по тях. Най-често остават некоригирани стари текстове, които правят 
изложенията неясни и противоречиви, поради което такива актове са 
отменяни от горните инстанции. 

При съдебните актове, които са изменени, най-често става въпрос за 
изменение в частта, отнасяща се до размера на наложеното с присъдата 
наказание. 

 
Процентно съотношение на отменените, изменените и 

оставени в сила съдебни актове с решените по същество 
 
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА: 
Съотношението на изменените с решените по същество съдебни 

актове е 0,44 %. 
Съотношението на потвърдените с решените по същество съдебни 

актове е 2,79 %. 
Съотношението на отменените с решените по същество съдебни 

актове е 0,25 %. 
Съотношението между внесените обвинителни актове и издадените 

осъдителни присъди /наказана престъпност/ възлиза на 84%, като тук са 
включени и съответните определения, с които са били одобрени 
внесените проекти за прекратяване на наказателното производство 
със споразумение. 

 
5. СТРУКТУРА  НА ОСЪДЕНАТА ПРЕСТЪПНОСТ. 
 
През 2017 година в Районен съд – Габрово са постановени 242 

осъдителни присъди. 
През 2016 година в Районен съд – Габрово са постановени 219 

осъдителни присъди. 
През 2015 година в Районен съд - Габрово са постановени общо 

130 осъдителни присъди.  
  
Осъдените лица през 2017 година са общо 234. През 2016 година 

те са били общо 266,  а през 2015 година - 272. 
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а б 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА - 
Убийства 0200     0                 
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА - 
Телесни повреди 0300 7 1 6   5 1     1   4 
ДРУГИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ 
ЛИЧНОСТТА 0400 1   1       1         
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПРАВАТА НА 
ГРАЖДАНИТЕ 0500     0                 
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ БРАКА, 
СЕМЕЙСТВОТО И МЛАДЕЖТА 0600 8   5         1 4     
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ 
СОБСТВЕНОСТТА 0700 60   58 5 46 18 4   8   17 
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СТОПАНСТВОТО 0800 14   13   11 9   1 1   13 
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ДЕЙНОСТТА НА 
ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ОБЩЕСТВЕНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ  

0900 
2   2   1 1   1     1 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СПОРТА - чл. 
307б - чл. 307е НК 900А     0                 
ДОКУМЕНТНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ - чл. 308 - 
чл. 319 НК 1000 5   5   2 2   2 1   3 
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ РЕДА И 
ОБЩЕСТВЕНОТО СПОКОЙСТВИЕ 1200 5   4   1 1     3   3 
ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 1300 142   140   123 94   16 1   68 
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ 
ОТБРАНИТЕЛНАТА СПОСОБНОСТ НА 
РЕПУБЛИКАТА 1400     0                 
ВОЕННИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 1500     0                 
ВСИЧКО НОХД от ш.0200 до ш.1500 1699 244 1 234 5 189 126 5 21 19 0 109 
НЧХД 1700 14                     

6. ОПРАВДАТЕЛНИ ПРИСЪДИ 
 

През 2017 година в Районен съд – Габрово е била постановена една 
изцяло оправдателна присъда по дело от общ характер.   

През 2016 година в Районен съд – Габрово са били постановени 3 
изцяло оправдателни  присъди по дела от общ характер. По наказателните 
дела от частен характер има постановена 1 оправдателна присъда. 

През 2015 година в Районен съд Габрово има постановена 1 изцяло 
оправдателна присъда по делата от общ характер. По наказателните дела 
от частен характер има постановени 4 оправдателни присъди.  

И тук няма нови основания, които могат да се изтъкнат като причина 
за постановените оправдателни присъди. Отново най-често такава причина 
е недоказаност на обвинението по несъмнен начин. В някои случаи е било 
прието, че липсват обективни или субективния елемент 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. Броят на постановените през 
2015 г., 2016 г. и 2017 година оправдателни присъди като цяло не е висок, а 
това и фактът, че през 2017 година има само една оправдетелна присъда по 
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дело от общ характер, прави безпредметно обсъждането на причините за 
издаване на оправдателни присъди въобще. Принципното ми становище е, 
че ако броят на оправдателните присъди не е фрапиращо висок, те не могат 
да се третират като негативно явление в системата на правораздаването, 
тъй като са израз на обективност и спазване на основните принципи в 
наказателното производство.  

 
През 2017 година в Районен съд - Габрово са постановени общо 

214 броя влезли в сила присъди. Влезли в сила през същата отчетна 
година са и 104 броя определения, чрез които са одобрени внесени 
проекти за прекратяване на наказателното производство въз основа 
на сключено споразумение. Броят на лицата, осъдени с влязла в сила 
присъда, възлиза на 271, като 109 от тях са наказани по споразумения, 
внесени по чл.382 и чл.384 от НПК. Броят на лицата, оправдани с 
влязла в сила присъда, е 4. 

 
Съобразно критериите, посочени в Мерките за усъвършенстване 

организацията на работата в съдилищата и прокуратурата по делата с 
особен обществен интерес и Писмо № 91-00-082 от 17.11.2008 г. на ВСС, в 
Районен съд Габрово през 2017 година не са разглеждани дела със значим 
обществен интерес. 

 
7. ДЕЛА С ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС 
 
През 2017 година в Районен съд – Габрово не са били образувани  

дела със значим обществен интерес. 
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СЪДИИТЕ   
В РАЙОНЕН СЪД  

ГАБРОВО 
 
 
 
 

 
 
ІІІ. АНАЛИЗ НА НАТОВАРЕНОСТТА 

 
Преценена от гледна точка на броя на всички дела за разглеждане, 

действителната натовареност (при отработените общо 112 човекомесеца) в 
Районен съд - Габрово през 2017 година е възлизала на 45,68 дела, при  
49,71 дела месечно за 2016 година, и  50,92 дела месечно за предходната 
2015 година.  
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Спрямо общия брой на приключените дела, действителната 

натовареност в съда през 2017 г. възлиза на 42,59 дела месечно, при 46,27 
дела месечно за 2016 година и 46,79 дела за 2015 година. Съответната 
натовареност на съдиите от гражданското отделение, изчислена спрямо 
броя на съдиите и този на гражданските дела за разглеждане, през 2017 
година  възлиза на  44,17 месечно, при 52,40 дела месечно на съдия за 2016 
година и 53,30 за 2015 година, а спрямо броя на всички свършени - на 
41,11 дела месечно на съдия, при 48,65 дела за 2016 година и 49,15 дела 
месечно за 2015 година. 

В Районен съд  – Габрово са работили общо четирима съдии,  които 
разглеждат наказателни дела. Действителната натовареност на тези съдии, 
изчислена спрямо общия брой на всички наказателни дела за разглеждане, 
през 2017 година възлиза на 40,33 дела месечно на съдия, при 44,27 дела за 
2016 година и 35,21 дела за 2015 година. Действителната натовареност на 
същите съдии, изчислена спрямо броя на свършените наказателни дела 
през 2017 година, е в рамките на 37,71 дела месечно на съдия, при 41,38 
месечно за 2016 година и 32,15 дела месечно на съдия през 2015 година.  

За сравнение следва да бъде посочено, че натовареността на 
наказателните съдии се е увеличила спрямо нивата за 2015 година, но е 
намаляла в сравнение с натовареността през 2016 година. Причината за 
това намаление се дължи на намаленият с 10,12% обем на постъпление на 
наказателните дела през 2017 година. 
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Отчетената през годината добра работа е закономерен резултат от 

професионализма, проявеното съзнание и отговорността на съдиите в 
Районен съд - Габрово. Те затвърдиха положителната оценка, давана за 
работата им, като проявиха и нови качества, свързани с възможността за 
бърза адаптация, гъвкавост, търпение при нейното осъществяване. 

 
1. РЕЗУЛТАТИ НА СЪДИИТЕ 
Предвид получените резултати, преценявам работата на отделните 

съдии през 2017 година, както следва: 
 
Съдия Пламен Пантев Денев - Административен ръководител – 

председател на Районен съд – Габрово. 
През 2017 година съдия Денев  е имал за разглеждане 413 дела. 

От тях са свършени общо 396 дела. Данните за тези, които са върнати 
след проведена въззивна и касационна проверка, установяват, че от 
съдебните актове: 

� по наказателни дела: НОХД, НЧХД и ЧНД   
- Решения - 10 броя потвърдени, 2 отменени, 2 изменени. 
- Определения – 4 потвърдени, 2 отменени. 

 
� по наказателни дела от административен характер 

- Решения - 18 броя потвърдени, 18 броя по индекс "2" – 
отхвърлено искане за отмяна от ВАС, 2 броя отмененени. 

- Определения – 1 определение по индекс "2" – отхвърлено 
искане за отмяна от ВАС. 
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Към 

постъпи

лите 

дела

Към 

делата 

за 

разглеж

дане

Към 

свършен

ите дела

507 539 503 12 44,9167 44,92 41,92

Действителна натовареност

натовареност 

на съдия  

Димитрова

2017 година

отработе

ни 

човеком

есеци

брой 

постъпи

ли дела

брой 

дела за 

разглеж

дане

брой 

свършен

и дела

Към 

постъпи

лите 

дела

Към 

делата 

за 

разглеж

дане

Към 

свършен

ите дела

400 413 396 12 34,4167 34,42 33,00

Действителна натовареност

натовареност 

на съдия  

Пламен Денев

2017 година

отработе

ни 

човеком

есеци

брой 

постъпи

ли дела

брой 

дела за 

разглеж

дане

брой 

свършен

и дела

 
 
 
 

Съдия Велемира Денчева Димитрова - заместник на 
административния ръководител – председател. 

 
През 2017 година съдия Димитрова е разглеждала граждански 

дела. За разглеждане през отчетния период тя е имала общо 535 дела, 
от които е приключила 499 броя. Освен гражданските, тя е разгледала и 
общо 4 наказателни дела, като е прилючила всички от тях. От делата, 
които са  върнати след извършената въззивна и касационна проверка, 
съдебните актове са: 

- Решения – 11 броя потвърдени, 1 отменено, 1 изменено; 
- Определения – 8 броя потвърдени, 1 дело отменено и 1 дело с 

индекс „5а”.  

 
 
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. 
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Съдия Радосвета Добрева Станимирова  
 
През 2017 година съдия Станимирова е имала за разглеждане  

общо 607 дела, от които 602 граждански дела и 5 наказателни дела, от 
които през отчетния период е свършила общо 575 броя граждански 
дела, както и 5 наказателни дела. От делата, които са върнати след 
извършената въззивна и касационна проверка, съдебните актове са: 

- Решения – 11 броя потвърдени, 2 отменени, 3 дела с индекс 
„5а” и 1 дело с индекс „5б”; 

- Определения – 11 броя потвърдени,  1 дело с индекс „5а”. 
 
 

Към 

постъпи

лите 

дела

Към 

делата 

за 

разглеж

дане

Към 

свършен

ите дела

569 607 580 12 50,5833 50,58 48,33

Действителна натовареност

натовареност 

на съдия  

Станимирова

2017 година

отработе

ни 

човеком

есеци

брой 

постъпи

ли дела

брой 

дела за 

разглеж

дане

брой 

свършен

и дела

 
 
 

Съдия Станимирова разглежда граждански дела. Организира своята 
работа прецизно, като проявява стриктност, задълбоченост и отговорност 
при прякото осъществяване на професионалната си дейност. Немалка част 
от делата, които разглежда, са със завишена сложност и тежест. 

 
Съдия Диана Ангелова Петракиева   
 
През 2017 година съдия Диана Петракиева е имала за разглеждане  

общо 476 наказателни дела. Общо свършените от нея дела през периода 
възлизат на 432 броя. Данните за тези, които са върнати след въззивна 
и касационна проверка разкриват, че от съдебните актове: 

� по наказателни дела: НОХД, НЧХ и ЧНД   
� Решения  - 7 потвърдени, едно дело е отменено и 3 дела са 

изменени. 
� Определения – 1 отменено. 
 
по наказателни дела от административен характер 
� Решения – 22 броя потвърдени и 17 броя по индекс "2" – 

отхвърлено искане за отмяна от ВАС и 1 отменено. 
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Към 

постъпи

лите 

дела

Към 

делата 

за 

разглеж

дане

Към 

свършен

ите дела

565 627 587 12 52,25 52,25 48,92

Действителна натовареност

натовареност 

на съдия  

Антонова

2017 година

отработе

ни 

човеком

есеци

брой 

постъпи

ли дела

брой 

дела за 

разглеж

дане

брой 

свършен

и дела

Към 

постъпи

лите 

дела

Към 

делата 

за 

разглеж

дане

Към 

свършен

ите дела

418 476 432 12 39,6667 39,67 36,00

Действителна натовареност

натовареност 

на съдия  

Петракиева

2017 година

отработе

ни 

човеком

есеци

брой 

постъпи

ли дела

брой 

дела за 

разглеж

дане

брой 

свършен

и дела

 
 

Съдия Петракиева разглежда наказателни дела. Нейната дейност 
може да бъде определена най-точно като принципна и задълбочена. 
Организира точно и прецизно подготовката и провеждането на заседанията 
по всички възложени дела. Постановените от нея съдебни актове са 
обосновани и аналитични, като отстоява професионалното си мнение, и 
държи на реда и дисциплината. 

 
Съдия Гергана Любчева Антонова 
 
През 2017 г. съдия Антонова е имала за разглеждане общо 627 

дела, от които 625 броя граждански и 2 наказателни. Общо свършени от 
нея са 585 граждански и 2 броя наказателни дела. От делата, върнати 
след проведена въззивна и касационна проверка, съдебните актове са: 

- Решения –17 броя потвърдени, 7 броя отменени, 3 дела с индекс 
„5а“ и 1 дело с индекс „5б“; 

- Определения – 4 броя потвърдено и 1 отменено. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Съдия Гергана Антонова разглежда граждански дела. Мотивирана и 

стриктна, тя притежава отлична подготовка и високи професионални и 
нравствени качества, които са предпоставка за пълната й професионална 
реализация и дават основания за висока оценка на нейната работа. 
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Съдия Зорница Валентинова Петрова 
 
През 2017 година съдия Петрова е имала за разглеждане общо 498 

наказателни дела. Свършени са 469 броя дела. Данните за тези, върнати 
след въззивна и касационна проверка установяват, че от съдебните 
актове: 

� по наказателни дела: НОХД, НЧХ и ЧНД   
- Решения  - 17 броя потвърдени, 1 отменено и 1 изменено,   
- Определения – 3 потвърдени и 1 отменено; 
 

� по наказателни дела от административен характер 
- Решения – 28 броя потвърдени  и 5  броя по индекс "2" – 

отхвърлено искане за отмяна от ВАС 
- Определения – 1 потвърдено и 1 по индекс "2" – отхвърлено 

искане за отмяна от ВАС . 
 

Към 

постъпи

лите 

дела

Към 

делата 

за 

разглеж

дане

Към 

свършен

ите дела

461 498 469 12 41,5 41,50 39,08

Действителна натовареност

натовареност 

на съдия  

Петрова

2017 година

отработе

ни 

човеком

есеци

брой 

постъпи

ли дела

брой 

дела за 

разглеж

дане

брой 

свършен

и дела

 
 
 

Съдия Петрова разглежда наказателни дела. Изключително усърдна, 
старателна, прецизна и отговорна. Постановените от нея актове са с високо 
качество, като се отличават с аналитичност и задълбоченост. Същите се 
изготвят в сроковете, предвидени в процесуалните закони. 

 
 
Съдия Христо Тотев Христов 
През 2017 г. съдия Христов е имал за разглеждане общо 636 дела, 

от които 630 броя граждански дела и 6 наказателни дела. Свършени в 
края на периода са общо 575 дела, като от тях 569 граждански дела и 6 
наказателни дела. От делата, които са върнати след проведената 
въззивна и касационна проверка, съдебните актове са: 

- Решения – 18 броя потвърдени, 5 отменени, 2 дела с индекс „5а“ 
и 4 дела с индекс „5б“, 

- Определения – 2  броя потвърдени, 3 отменени  и  2 с индекс 
"5а". 
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Към 

постъпи

лите 

дела

Към 

делата 

за 

разглеж

дане

Към 

свършен

ите дела

581 636 574 12 53 53,00 47,83

Действителна натовареност

натовареност 

на съдия  

Христов

2017 година

отработе

ни 

човеком

есеци

брой 

постъпи

ли дела

брой 

дела за 

разглеж

дане

брой 

свършен

и дела

Към 

постъпи

лите 

дела

Към 

делата 

за 

разглеж

дане

Към 

свършен

ите дела

498 528 492 12 44 44,00 41,00

Действителна натовареност

натовареност 

на съдия  

Ставрев

2017 година

отработе

ни 

човеком

есеци

брой 

постъпи

ли дела

брой 

дела за 

разглеж

дане

брой 

свършен

и дела

         
    

 
 
 
 
 
 
 
 
В работата си съдия Христо Христов показва наличие на добра 

теоретична подготовка, задълбоченост, упоритост и отговорност. 
Проявява желание за усъвършенстване и професионално развитие.  

 
 
Съдия Васил Веселинов Ставрев: 
 
Съдия Ставрев за отчетната 2017 година е имал за разглеждане 

528 броя наказателни дела, като свършени в края на периода са 492  от 
тях. Данните за делата, върнати след въззивна и касационна проверка, 
разкриват, че от съдебните актове: 

по наказателни дела: НОХД, НЧХ и ЧНД   
� Решения - 10 броя потвърдени, едно изменено, 
� Определения – 2 са  потвърдени, 2 са отменени.   

 
по наказателни дела от административен характер 

- Решения – 35 броя потвърдени, 10 броя  са по индекс "2" – 
отхвърлено искане за отмяна от ВАС  

 

 
Съдия Ставрев притежава добра професионална подготовка, 

знания, умения и качества, които са безспорен залог за неговото 
израстване и кариерно развитие. Проявява стремеж към тяхното 
усъвършенстване и повишаване на професионалната си квалификация. 
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Към 

постъпи

лите 

дела

Към 

делата 

за 

разглеж

дане

Към 

свършен

ите дела

579 620 587 12 51,6667 51,67 48,92

Действителна натовареност

натовареност 

на съдия  

Атанасов 

2017 година

отработе

ни 

човеком

есеци

брой 

постъпи

ли дела

брой 

дела за 

разглеж

дане

брой 

свършен

и дела

Съдия Диян Димитров Атанасов 
 
Съдия Диян Атанасов за отчетната 2017 година е имал за 

разглеждане общо 620 дела, от които 618 броя граждански дела и 2 
наказателни дела. Свършени в края на периода са общо 587, от които 
585 граждански дела и 2 наказателни. От делата, които са върнати след 
въззивна и касационна проверка, съдебните актове са: 

- Решения – 11 потвърдени, 4 отменени и 3 дела по индекс "2" – 
отхвърлено искане за отмяна от ВАС . 

- Определения – 7 броя потвърдени, 2 отменени. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
В работата си съдия Атанасов показва задълбоченост и добра 

теоретична подготовка, като организира прецизно провеждането на 
заседанията по разглежданите от него дела. Съдебните му актове са 
обосновани и аналитични, отстоява собственото се професионално 
мнение, като държи на реда и дисциплината. Проявява стремеж към 
усъвършенстване на своите знания и умения, както и към повишаване 
на професионалната си квалификация. 

 
Съдия Боян Христов Косев 
 
Съдия Боян Косев работи в Районен съд – Габрово от 15 август 2017 

година. През 2017 година съдия Косев е имал за разглеждане общо 172 
дела, от които 170 броя граждански и 2 наказателни дела. Свършени в края 
на периода са общо 149 дела, от които 147 граждански дела и 2 броя 
наказателни дела. От делата, които са върнати след въззивна и касационна 
проверка, съдебните актове са 

- Определения – 1 потвърдено и 1 с индекс „5а“. 
 
В работата си съдия Косев показва наличие на добра теоретична 

подготовка, задълбоченост, упоритост и отговорност.Проявява желание 
за усъвършенстване и професионално развитие.  
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Към 

постъпи

лите 

дела

Към 

делата 

за 

разглеж

дане

Към 

свършен

ите дела

172 172 149 4 43 43,00 37,25

Действителна натовареност

натовареност 

на съдия  Косев

2017 година

отработе

ни 

човеком

есеци

брой 

постъпи

ли дела

брой 

дела за 

разглеж

дане

брой 

свършен

и дела

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ОБОБЩЕНА СПРАВКА ЗА ИНДИВИДУАЛНАТА 
НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ 
 
През отчетната 2017 година съдиите в Районен съд - Габрово са 

разгледали и приключили дела, чиито отделни коефиценти за тежест, 
получени след тяхното автоматично изчисление при въвеждането и 
разпределението на делата чрез експлоатираната в съда „Система за 
случайно разпределение на съдебни дела“ (ССРД), разработена от "Смарт 
Системс" ЕООД, определят степен на натовареност, както следва: 

 
 
 

Съдия 
Боян 
Косев 

Зорница 
Петрова 

Пламен 
Денев 

Диян 
Атанасов 

Велемира 
Димитро-

ва 

Васил 
Ставрев 

Радосвета 
Станими-

рова 

Христо 
Христов 

Гергана 
Антоно-

ва 

Диана 
Петра-
киева 

 

1. Други искове по КТ 
/чл.215, чл.220, чл. 
224, чл.226 и т.н. / 

 

 

0,35 

   

2,57 

 

1,65 

  

0,57 

 

2,01 

 

1,13 

 

 

2. Престъпления 
против народното 
здраве и околната 

среда – чл. 349-353з, 
Други общоопасни-
чл.356а-356б НК, 
Престъпления при 
използване на 

атомната енергия за 
мирни цели-чл.356г-

356д, чл.356й, чл. 
356к НК и други 
престъпления по 
Глава XI НК 

  

 

 

0,13 

 

 

 

0,25 

   

 

 

1,53 

    

 

 

0,95 
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3. Престъпления против 
правосъдието – чл.286-
299, без чл.287а от НК 

 

   

0,45 

   

1,53 

    

0,90 

 

4. Приемане и отказ от 
наследство, 

производство по 
открито наследство - 
чл. 47 ЗН; искания по 

чл.65, чл. 66 и чл.67 ЗН; 
искания по чл. 45 и 

чл.46 ЗН; предоставяне 
на срок по чл. 51 от ЗН. 

 

 

 

 

0,26 

   

 

 

0,20 

 

 

 

0,29 

  

 

 

1,33 

 

 

 

0,30 

 

 

 

1,16 

 

 

5. Искове по Закона за 
защита срещу 

домашното насилие 

 

 

1,04 

   

2,92 

 

3,66 

  

3,02 

 

3,22 

 

3,70 

 

 

6. Облигационни 
искове за права или 
правоотношения, 

породени или отнасящи 
се до договор, 

едностранна сделка или 
колективни права 

 

 

 

1,43 

   

 

6,01 

 

 

4,53 

  

 

7,93 

 

 

3,35 

 

 

11,93 

 

 

7. Облигационни 
искове за права или 
правоотношения, 

произтичащи от деликт, 
нарушение на права на 

интелектуална 
собственост, 
конкуренция 

 

    

 

0,72 

   

 

1,81 

 

 

1,70 

 

 

3,58 

 

 

8. Престъпления против 
кредиторите чл. 227б - 

227е НК 

 

  

0,31 

 

2,45 

   

0,70 
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9. Средна и тежка 
телесна повреда - чл. 

128-129; телесна 
повреда чл.131-134 НК 

 

  

3,64 

 

3,15 

 

0,11 

  

3,68 

  

0,70 

  

4,76 

 

10. Вещни искове – 
установителен, 

ревандикационен, 
негаторен, за 

определяне на граници, 
искове по ЗКИР 

 

 

 

0,56 

   

 

3,04 

 

 

2,19 

  

 

4,39 

 

 

3,20 

 

 

2,75 

 

 

11. Облигационни 
искове за вземания, 
произтичащи от 
неоснователно 

обогатяване и гесция 

 

 

 

0,28 

   

 

1,38 

 

 

1,93 

  

 

1,49 

 

 

2,59 

 

 

2,33 

 

 

12. Измама - чл. 209-
211 НК, Документна 
измама – чл. 212 и чл. 

212а НК, 
Застрахователна 

измама – чл. 213 НК 

 

  

 

3,36 

 

 

3,27 

   

 

2,94 

    

 

1,98 

 

13. Искове за издръжка 

 

 

1,05 

   

3,57 

 

4,46 

  

2,80 

 

4,39 

 

4,75 

 

 

14. ЧНД по чл. 146, чл. 
158, чл. 161, чл. 164, чл. 

165 НПК 

  

0,90 

 

1,08 

   

1,20 

    

0,96 

 

15. ЧНД по чл. 222, чл. 
223 от НПК, ЧНД по 

делегация на български 
и чуждестранни 
съдилища по 

наказателни дела 

 

 

 

0,15 

 

 

1,75 

 

 

1,15 

 

 

0,20 

 

 

0,20 

 

 

1,40 

 

 

0,13 

 

 

0,10 

  

 

2,40 
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16. Блудство, 
Изнасилване - чл. 151, 
чл.152, чл.157 НК, 

Други престъпления по 
Глава ІІ, Раздел VІІІ от 

НК "Разврат" 

 

 

  

 

0,80 

    

 

0,40 

    

 

1,44 

 

17. Искове по чл. 344, 
ал. 1, т. 1-4, чл. 357 КТ 

 

 

0,23 

   

3,16 

   

1,99 

 

1,36 

 

0,68 

 

 

18. Неплащане на 
издръжка (чл.183 НК), 

Престъпления по 
чл.175 ал. 1 и други 

престъпления п/в брака, 
семейството и 

младежта (Гл. ІV НК) 

 

  

 

1,58 

 

 

0,52 

   

 

1,40 

    

 

3,28 

 

19. Обезпечение; 
частни жалби при 

обезпечение по чл. 389 
и сл. ГПК за отмяна на 

обезпечение 

 

 

 

2,20 

   

 

4,96 

 

 

2,27 

  

 

3,24 

 

 

5,57 

 

 

2,56 

 

 

20. Облигационни 
искове за права или 
правоотношения, 

породени или отнасящи 
се до търговска сделка 

/субективна или 
обективна/, 

приватизационен 
договор, договор за 
обществена поръчка, 

концесия или 
безвъзмездна 
финансова 

помощ.Искове за 
унищожаване на план 

за стабилизация. 

 

 

 

 

 

2,00 

   

 

 

 

17,99 

 

 

 

 

12,68 

  

 

 

 

13,32 

 

 

 

 

15,83 

 

 

 

 

14,14 
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21. Престъпления по 
транспорта - чл. 343-

343а, Други 
престъпления по 

транспорта - чл. 344-
346а, Престъпления по 
съобщенията - чл. 347-
348а, Престъпления по 

чл.348б НК 

  

 

6,77 

 

 

4,74 

   

 

4,33 

    

 

5,23 

 

22. Административно- 
наказателни дела по 
ЗАНН: KAT, МВР; 

  

11,53 

 

9,51 

 

0,04 

  

8,68 

    

14,06 

 

23. Общи стопански 
престъпления - 

присвояване – чл. 201-
205 от НК, злоупотреба 
с доверие - чл. 217 НК, 
безстопанственост - чл. 
221-223 НК, чл.225-227 
НК, Престъпления 
против отделни 

стопански отрасли - чл. 
228-240 от НК, 

Престъпления против 
паричната и кредитната 
система - чл. 251 НК 

 

  

 

 

5,95 

 

 

 

2,55 

   

 

 

3,32 

    

 

 

3,19 

 

24. Производства по 
СК, ЗГР, обезсилване 

на ценни книжа 

 

1,06 

   

3,06 

 

2,05 

  

5,30 

 

3,80 

 

7,26 

 

 

25. Производство по 
Закона за закрила на 

детето 

 

0,40 

   

0,80 

 

3,60 

  

1,40 

 

2,40 

 

0,80 

 

 

26. ЧНД по молба за 
определяне на общото 

наказание 

  

3,81 

 

2,76 

   

5,33 

    

8,10 

 

27. Даване на 
разрешение по чл.130, 
ал. 3 от Семейния 

кодекс 

 

0,10 

   

1,05 

 

1,42 

  

0,62 

 

0,65 

 

0,30 
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28. Искове по ЗОДОВ 

 

0,88 

    

0,24 

  

1,60 

  

0,80 

 

0,08 

 

29. Производство по 
установяване на факти  

(чл. 542 ГПК) 

 

0,08 

   

0,30 

   

0,60 

 

0,54 

 

0,76 

 

 

30. ЧНД по молби за 
реабилитация, 

производства по чл. 323 
от НПК 

  

0,53 

 

0,30 

   

0,23 

    

0,30 

 

31. Делба 

 

0,56 

   

2,32 

 

2,35 

  

3,32 

 

2,48 

 

2,09 

 

 

32. Административно- 
наказателни дела по 
ЗАНН: ДИТ; ДКСБТ; 

ИААА; БАБХ; 
Общини; ИАРА; 

МОСВ; Сметна палата; 
РИОСВ; РДГ; Здравна 

инспекция 

  

 

26,23 

 

 

16,77 

   

 

23,01 

    

 

25,40 

 

33. Административно- 
наказателни дела по 
ЗАНН: КФН, НЗОК 

   

1,00 

       

0,75 

 

34. Искове за 
имуществена 
отговорност на 

работника/работодателя 

 

    

 

2,25 

 

 

0,55 

  

 

0,63 

 

 

0,25 

 

 

1,75 

 

 

35. Кражба - чл.194-197 
от НК, Грабеж – чл. 
198, чл. 200 от НК, 

Присвояване – чл. 206-
208 НК; Престъпления 
по чл. 218в НК, Вещно 

укривателство, 
унищожаване, 

повреждане и други 
престъпления по Глава 

V от НК 

  

 

 

12,34 

 

 

 

8,46 

   

 

 

6,77 

    

 

 

9,33 
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35. ЧНД във връзка със 
съдебния контрол по 

чл. 244 от НПК 

 

  

0,40 

        

1,20 

 

36. Административно- 
наказателни дела по 

ЗАНН: КРС; СЕМ; КХ; 
КЗП; ДАДРВВЗ; 

КЗДискриминация; 
ДАНС; Патентно 
ведомство; ДАЯР; 
ДАМТН; КЗЛД; 

Агенция за закрила на 
детето; Министерство 
на културата, КЕВР, 

Други АНД 

  

 

 

5,79 

 

 

 

4,97 

   

 

 

9,29 

    

 

 

7,11 

 

37. Административно-
наказателни дела по 
ЗАНН: НАП; АДФИ; 
Агенция "Митници"; 

ДНСК 

  

10,85 

 

6,49 

   

8,21 

    

7,21 

 

38. Искове за развод и 
недействителност на 

брака, ЗБЖИРБ 

 

0,64 

   

16,60 

 

11,80 

  

16,78 

 

14,40 

 

13,20 

 

 

39. ЧНД във връзка със 
съдебен контрол върху 
мерките за процесуална 

принуда, ЧНД по 
ЗИНЗС 

  

 

26,40 

 

 

17,70 

  

 

0,60 

 

 

30,00 

 

 

0,60 

 

 

0,75 

 

 

0,60 

 

 

14,40 

 

40. ЧНД по искания за 
задължително 

настаняване и лечение 
по Закона за здравето 

  

2,00 

 

1,60 

   

1,60 

    

1,00 

 

41. Престъпления, 
свързани с 

противозаконна 
дейност с наркотични 
в-ва - чл. 354-354в (без 
чл.354а, ал. 1 и 2, чл. 

354б) от НК 

  

 

2,47 

 

 

0,91 

   

 

4,21 

    

 

2,83 
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42. ЧНД по ЗБППМН 

      

0,40 

    

0,40 

 

43. Наказателни дела от 
частен характер; 

Наказателни дела от 
частен характер - обида 

и клевета 

  

 

1,23 

 

 

0,75 

 

 

0,10 

  

 

2,55 

    

 

0,75 

 

44. Приемане на 
наследство по чл. 49 от 
ЗН; отказ от наследство 

по чл. 52 от ЗН 

 

 

0,15 

   

 

1,75 

 

 

1,20 

  

 

0,45 

 

 

1,27 

 

 

0,69 

 

 

45. Облигационни 
искове за вземания, 
произтичащи от 
застрахователни 
правоотношения 

    

 

2,72 

 

 

5,01 

  

 

3,16 

 

 

1,13 

 

 

2,60 

 

 

46. Престъпления по 
транспорта - чл. 343б, 

343в, 346б от НК 

  

11,71 

 

10,19 

   

11,44 

    

13,38 

 

47. Хулиганство и 
самоуправство - чл. 323 

- 325 от НК, Телесна 
повреда по чл. 161 ал. 1 

от НК и други 
престъпления по глава 

Х-та от НК 

  

 

0,18 

 

 

0,74 

   

 

1,24 

    

 

0,35 

 

48. Принуда - чл. 143-
144а от НК 

   

1,26 

       

0,35 

 

49. Изнудване чл.213а, 
ал. 1 и 2, чл.214, ал. 1 и 

3, чл. 214а от НК 

  

1,26 

    

1,05 

    

 

50. Глава IX-та 
ДОКУМЕНТНИ 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ  - чл. 
308-319 от НК 

  

1,92 

    

1,08 

    

1,13 
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51. ЗЕС, чл. 159а НПК, 
вкл. чл.68 от ЗМВР 

  

8,70 

 

9,99 

   

9,84 

    

7,92 

 

52. Заповедни 
производства 

 

 

10,77 

   

36,88 

 

31,88 

  

37,11 

 

37,15 

 

37,72 

 

 

53. Престъпления 
против реда на 

управлението - чл. 269-
277 НК, Престъпления, 
свързани с единично 
нарушаване границите 
на страната - чл. 279-

281 от НК, Други 
престъпления по 

служба - чл. 284 - 285 
от НК 

      

 

 

1,30 

    

 

 

0,18 

 

54. Други граждански 
дела 

        

0,15 

  

 

55. Искове, свързани с 
възстановяване на 
запазена част от 

наследство 

         

0,35 

 

Всички групи 24,19 152,54 113,01 114,70 94,56 148,03 113,59 109,29 117,63 141,32 

 
 
 На база на така определените по-горе от СИНС общи коефициенти 

за тежест на делата (първоначални и след тяхната корекция) и на данните 
за броя на разгледаните и приключени (свършени) дела от всяка група, 
оценката на Районен съд - Габрово по отношение на дейностите, които 
са свързани с разглеждането и решаването на делата през отчетната 
2017 година се свързва със среден индекс за натовареност (изчислен 
съобразно указаното в чл.22 ал.2 т.1 и 2 от Правилата 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.), възлизащ на 112,886. Същият (от 
аспект на съответните стойности, посочени в чл.16 ал.2 от Правилата) 
определя съда като високо натоварен съобразно тях. 
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ІV.  РЕВИЗИОННА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА 
 
1. През отчетната 2017 година, въз основа на Заповед № ПП-01-36 от 

05.09.2017 г. на Главния инспектор на ИВСС, в Районен съд Габрово беше 
извършена проверка от ИВСС във връзка с дейността по образуването, 
движението и приключването на гражданските дела за 2015 година и 2016 
година. Тя се проведе от 11.09.2017 г. до 12.09.2017 г. от инспектор Генади 
Георгиев и експертите: Пламен Савов и Соня Кочова, като имаше за 
предмет извършване на цялостен анализ и оценка на организацията на 
административната дейност на съда, както и проверка на организацията по 
образуването и движението на гражданските дела и приключването им в 
установените срокове. Задачата на проверката е определена съгласно 
приетата Методика за провеждане на проверки на органите на съдебната 
власт от екипи на Инспектората към Висшия съдебен съвет, като същата 
беше извършена чрез непосредствено проучване на делата и деловодните 
книги, анализ на документацията и справки от електронната деловодна 
система, годишните отчетни доклади за 2015 година и 2016 година, 
събеседване с административния ръководител и съдиите и произволно 
посочени дела. Проверката приключи с акт за констатации от извършена 
комплексна планова проверка, като направените в рамките на същата 
изводи са обобщени в следното: 

Организационното и административно ръководство на PC - Габрово 
до 05.11.2015 година е осъществявано от съдия Диана Петракиева, а от 
06.11.2015 г. до 31.12.2016 година - от съдия Пламен Денев, първи мандат 
председател. 

До м. февруари 2016 г. длъжността "заместник на административния 
ръководител - заместник председател на Районен съд - Габрово" е заемана 
от съдия Радосвета Станимирова, а от 22.02.2016 г. - от съдия Велемира 
Димитрова. 

През 2015 година и 2016 година утвърдената щатна численост за 
магистрати на Районен съд Габрово е включвала девет районни съдии, 
двама държавни съдебни изпълнители и двама съдии по вписванията. През 
цялата 2015 година и началото на 2016 година съдът е работил в намален 
състав от 8 съдии, с една непопълнена щатна бройка за съдия. На 
01.03.2016 година Диян Атанасов е встъпил в длъжност съдия в Районен 
съд - Габрово. 

Към 31.12.2016 г. гражданските съдии притежават юридически стаж 
както следва: Велемира Димитрова - 19 г. и 3 м., Радосвета Станимирова - 
17 г. и 8 м., Гергана Антонова - 16 г. и 9 м., Христо Христов - 13 г. и 4 м., 
Диян Атанасов - 15 г. и 7 м. 

Петима от съдиите в PC - Габрово разглеждат граждански дела, а 
четирима - наказателни. 
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В съответствие с изискванията на чл. 9 от ЗСВ в PC - Габрово всички 
видове дела се разпределят на принципа на случайния подбор от 
председателя, а при негово отсъствие от съдия, на който със заповед е 
възложена тази дейност. Делата са разпределени в групи и подгрупи в деня 
на постъпването им съобразно реда /часа и входящия номер/ на 
постъпването им /хронологично/. 

Считано от 01.10.2015 г. разпределението на делата в Районен съд гр. 
Габрово се извършва на принципа на случайния подбор чрез електронно 
разпределение, като се използва Централизирана система за разпределение 
на делата /ЦСРД/. 

Делата се разпределят в деня на постъпването им или най-късно на 
следващия ден, в зависимост от естеството им, респективно сроковете за 
произнасяне. Съдиите-докладчици се произнасят в предвидените в ГПК 
срокове. Делата, чиито характер налага незабавното им разглеждане, 
подлежат на разпределение по дежурство, съобразно утвърдения график за 
дежурствата и действащите вътрешни правила за разпределение по 
дежурство. 

Достъп до ЦСРД имат Председателя на съда и определените със 
заповед лица, които имат издаден персонален служебен квалифициран 
електронен подпис /КЕП/ за използване на Централизираната система за 
разпределение на делата. 

За организиране на административната дейност на съда са издадени 
редица заповеди, описани подробно в раздел I-ви на  акта с резултатите от 
проверката. Служба „Съдебно деловодство" изпълнява стриктно и в срок 
разпорежданията на председателя на съда и на съдиите. Всички деловодни 
книги и регистри се водят на електронен носител и/или хартиен носител, 
съгласно изискванията на Правилника за администрацията в съдилищата /в 
сила от 28.01.2014 г./. 

През 2015 г. в Районен съд - Габрово общият брой на гражданските 
дела за разглеждане е 3198 броя, от които по чл. 410 и чл. 417 ГПК са 2025 
броя. През 2015 година са свършени общо 2949 граждански дела от всички 
видове, от които със съдебен акт по същество 2662 броя граждански дела и 
съответно прекратени 287 броя граждански производства. От тях в 
тримесечен срок са свършени 2750 дела. Този брой на постановени 
съдебни актове по същество е достигнат при незает един съдийски щат в 
гражданско отделение. Средногодишно през 2015 година от съдия са 
постановени 665 броя съдебни актове по същество. Висящи в края на 
отчетния период са общо 249 дела. Обжалвани са 178 дела. 

През 2016 г. в Районен съд - Габрово общият брой на гражданските 
дела за разглеждане е 3144 броя, от които по чл. 410 и чл. 417 ГПК са 2050 
броя. През 2016 г. са свършени общо 2919 граждански дела от всички 
видове, от които със съдебен акт по същество 2581 броя граждански дела и 
съответно прекратени 338 броя граждански производства. От тях в 
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тримесечен срок са свършени 2624 дела. Средногодишно през 2016 г. от 
съдия са постановени 516 броя съдебни актове по същество. Висящи в края 
на отчетния период са общо 225 дела. Обжалвани са 174 дела. 

Гражданските дела в Районен съд - Габрово се образуват в деня на 
постъпване на исковата молба в съда или най-късно на следващия ден. По-
голямата част от гражданските дела приключват в кратки срокове. 
Проверката констатира, че в PC - Габрово няма дела, образувани преди 
01.01.2015 г. и неприключили към 31.12.2016 г. 

Разпореждането на съда по редовността на исковата молба, 
респективно по чл. 131 ГПК, е постановявано в рамките на 1-2 дни от 
образуване на делото. Определенията по чл. 140 ГПК, с които съдиите са 
се произнасяли по всички предварителни въпроси, както и по 
доказателствените искания на страните и са насрочвали открито съдебно 
заседание, са постановявани своевременно, в рамките на 4-15 дни след 
постъпване на отговора на исковата молба, съответно от изтичане на 
едномесечния срок, предвиден в чл. 131 от ГПК. При някои дела се 
констатира, че определението по чл. 140 ГПК е постановено със 
значително закъснение след изтичане на срока за отговор на исковата 
молба, респ. от получения писмен отговор по исковата молба - по гр.д. № 
425 за 2015 година - закъснение от 2 месеца и 2 дни; гр.д. № 2095 за 2015 
година - закъснение от 2 месеца и 23 дни; гр.д. № 38 за 2016 година - 
закъснение от 1 месец и 22 дни; гр.д. № 1984 за 2016 година закъснение от 
1 месец и 18 дни. 

Първото по делото съдебно заседание най-често е насрочвано до 
месец след постановяване на определението по чл. 140 ГПК, с изключение 
на периода, съвпадащ със съдебната ваканция, както и по някои делбени 
производства с множество страни. Постъпващите по делата книжа са 
администрирани своевременно. По всички проверени дела има изготвен 
проект на доклад, или съответно такъв е изготвян в съдебното заседание. 
При отлагане на делата за събиране на доказателства, следващото открито 
съдебно заседание е насрочвано за след месец, месец и половина, с 
изключение на периода, съвпадащ със съдебната ваканция. Съдиите са се 
произнасяли своевременно, в 3-дневен срок, по процесуалните искания на 
страните по делата. 

За двете години, обект на проверката, по-голямата част от 
производствата по граждански дела са приключили в едно съдебно 
заседание. Съдът е провеждал две или повече заседания, ако страните 
поискат срок за извънсъдебно решаване на спора или за обсъждане на 
условията на спогодба, или при неподаване на писмен отговор, ако 
ответникът е направил възражения, оспорвания и доказателствени искания 
в първото съдебно заседание. 

Бързото и срочно приключване на гражданските дела е резултат от 
това, че съдиите-докладчици с определението за насрочване на делото по 
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реда на чл.140 от ГПК са се произнасяли по всички предварителни въпроси 
и по допускане на доказателствата. 

Най-честата причина за отлагане на делата е предвидената в ГПК 
възможност на страните в първото по делото открито съдебно заседание 
допълнително да уточняват претенциите си, тъй като това е заседанието, в 
което се извършва доклад по делото, правят се възражения, указва се 
тежест на доказване и във връзка с това всяка една от страните има 
възможност да ангажира доказателства, както и само ищецът може да 
направи изменение на иска. На следващо място делата се отлагат поради 
затруднения по събиране на доказателства; за постигане на спогодба по 
искане на страните; поради назначаване на допълнителна или повторна 
експертиза. 

Честа причина за отлагане на делата е невъзможност за даване ход на 
делото по обективни причини като нередовно призоваване на страните, 
както и непредставяне на експертизи от вещите лица в срок или отказ от 
извършване на постановената задача. 

Основните причини за отмяна на съдебни актове от горна инстанция 
са неправилно приложение на материалния закон и в незначителна част от 
случаите - съществено нарушение на процесуалния закон. 

Сравнително постоянен е броят на делата, чието разглеждане е 
продължило над 3 месеца - средно за периода около 8.5 %. Причините за 
това са най-вече от обективен характер /процесуални правила/ и са 
посочени в предишните раздели. 

Проверката на делата с отменен ход по същество установи, че 
техният брой е незначителен - две дела през 2015 година и едно през 2016 
година. 

Анализът на проверените спрени производства сочи на извод, че 
делата през проверявания период са своевременно администрирани, с 
оглед проверка на обстоятелството дали е налична причината за тяхното 
възобновяване. Когато производството по делото е спряно по взаимно 
съгласие на страните, на основание чл. 229, ал.1, т.1 ГПК и в 
законноустановения шестмесечен срок никоя от страните не е поискала 
възобновяването му, съдът своевременно е постановявал определение за 
прекратяване производството по делото, на основание чл. 231, ал.1, изр. 
първо ГПК. 

Проверката по срочността на обявяване на съдебните решения 
констатира, че през 2015 година и 2016 година преимуществено е спазван 
срока, регламентиран в чл. 235, ал.5, изр. първо от ГПК. Като изключение 
може да се посочат част от делата на съдия Христо Христов - проверката 
констатира общо 95 граждански дела, по които има забавено обявяване на 
решение - 60 през 2015 г. и 35 през 2016 г., като закъсненията варират от 1-
6 дни до 7 месеца и 14 дни. Трябва да се отбележи обстоятелството, че през 
2015 г. съдия Христов е имал за разглеждане най-голям брой дела спрямо 
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останалите съдии, които също работят със 100 % натовареност, както и 
факта, че през 2016 година се наблюдава значително подобрение при 
спазване на законоустановения срок. 

Проверката на делата, образувани по реда на бързото производство, 
констатира че същите се образуват в деня на постъпване на исковата 
молба, когато и съдът е извършвал проверка по редовността и 
допустимостта на иска и е постановявал разпореждане по чл. 131 ГПК. В 
деня на постъпване на писмения отговор съдът е постановявал 
разпореждане по чл. 312, ал.1 ГПК и е насрочвал делото в срока, указан в 
чл. 312, ал.1, т.1 ГПК. В разпорежданията по чл. 312 ГПК съдиите са 
изготвяли доклад по делото. Решенията по делата са постановени в срока 
по чл. 316 ГПК, като във всички проверени дела се констатира, че е 
посочван изрично деня, в който решението ще бъде обявено, съгласно чл. 
315, ал.2 ГПК, с изключение на гр. дело № 1028/2016 г., на доклад на съдия 
Диян Атанасов, по което на последното съдебно заседание съдът е обявил 
устните състезания за приключили, като е постановил, че ще обяви 
решението си в едномесечен срок, считано от 04.07.2016 г., без да посочи 
фиксирана крайна дата за постановяване на съдебното решение. 

Проверката на делата, образувани по реда на чл. 390 ГПК, установи 
че същите са образувани в деня на постъпване на молбата в съда. Съдът се 
е произнасял по молбата в закрито заседание, в деня на подаването й, 
съгласно разпоредбата на чл. 395, ал. 2 ГПК. При уважаване на молбата 
съдът е определял парична гаранция и едномесечен срок за предявяване на 
бъдещия иск, съобразно разпоредбата на чл. 390, ал. 3, изр. първо ГПК. 
Извършвана е проверка по спазване на родовата подсъдност в 
производството по чл. 390, ал. 2 ГПК. 

Делата по Закона за закрила на детето са своевременно 
администрирани. Решенията са обявявани в едномесечен срок, на 
основание чл. 28, ал. 4 от ЗЗДетето. Делата, образувани по Закона за 
защита от домашно насилие, са своевременно администрирани. Делата са 
образувани в деня на постъпване на молбата в съда и веднага е насрочвано 
отрито съдебно заседание в срок до един месец съгласно чл. 12, ал. 1 ЗЗДН. 
Решенията са произнасяни в открито съдебно заседание, в съответствие с 
разпоредбата на чл.15, ал. 1 от ЗЗДН. 

От проверените дела, образувани по реда на заповедното 
производство, се установи че е спазван тридневния срок по чл. 411, ал. 2 от 
ГПК за разглеждане на заявлението в разпоредително заседание и издаване 
на заповед за изпълнение. Констатира се, че за издадения изпълнителен 
лист съдът е правил надлежна бележка върху заповедта за изпълнение, 
както и върху представения документ. Съдиите прилагат постановките, 
залегнали в TP № 4/2013 г. от 18.06.2014 г. на ОСГК на ВКС. 

Проверката по движението на граждански дела установи, че съдиите 
полагат системни усилия за ритмично разглеждане на делата с цел 



 61

приключването им в кратък срок. Както се изтъкна по-горе, средно за 
периода около 91.5 % приключват в тримесечен срок. 

Анализът на качеството на съдебните актове за проверявания период 
показва положителна тенденция - средно две трети от обжалваните през 
периода съдебни решения се потвърждават, което води до извод, че 
качеството на правораздаването в PC - Габрово е на много добро ниво. 
Проверката приема, че препоръките, дадени с Акт за резултати от 
извършена планова проверка по Заповед № ПП-01-67/18.09.2013 г. на 
Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет, са 
спазени. При производствата по чл. 390 ГПК съдията-докладчик се 
определя чрез електронно разпределение по реда на чл. 9 от ЗСВ. Делата, 
подлежащи на разглеждане по реда на Глава XXV от ГПК „Бързо 
производство" се маркират с жълт стикер. На общо събрание са били 
поставени на обсъждане въпроси, касаещи изработването на времеви 
стандарти за произнасяне с разпореждане по чл. 131 и чл. 140 ГПК, 
стриктното спазване на императивните разпоредби по Глава XXV от ГПК 
„Бързо производство" и повишаване ефективността на правораздаване като 
отношение на решени и насрочени дела. 

Председателят на съда упражнява постоянен контрол на съдебните 
служби относно воденото на книгите в съответствие с ПАС, срочното 
докладване на частните граждански дела, образувани на основание чл. 390 
от ГПК след изтичане на срока за предявяване на иска; стриктното 
спазване на разпоредбата на чл. 418, ал. 2 от ГПК. 
При проверката не бе констатирана противоречива практика в 
правораздавателната дейност на гражданските състави при PC - Габрово. 

От извършената проверка по образуването, движението и 
приключването на делата в установените срокове, както и от извършената 
проверка по организацията на административната дейност на Районен съд - 
Габрово може да са направи извод за много добра организация както на 
работата на председателя на съда, така и на съдиите, съобразявайки и 
обстоятелството, че през първата година на проверявания период съдиите 
са работили при значителна натовареност поради непопълнена щатна 
длъжност за съдия. Констатираните факти в хода на проверката 
обосновават изводи за постигнати много добри резултати в работата на 
съда относно образуването, движението и приключването на гражданските 
производства. По-голямата продължителност на малка част от исковите 
производства, разгледани в обстоятелствената част на акта, се дължи 
основно на обективни причини, посочени подробно пак там. 

Нужно е да бъде отчетено, че в служба „Съдебно деловодство" се 
поддържа много добра организация. Документите и книжата са подредени 
по хронологична последователност с номериране на страниците. Добро 
впечатление прави бързината, с която служителите са изготвяли и 
изпращали призовки и съобщения - още в деня на извършване на 
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процесуалното действие, за което страните е следвало да бъдат уведомени. 
Книгите са водени редовно и са правени пълни отбелязвания за 
движението на делата. Като положителна тенденция в работата на съда 
следва да се отчете и новосъздадения регистър на обжалвани съдебни 
актове, както и ежемесечните справки, които председателят изисква за 
наличие на неспазен срок по чл. 235, ал. 5 ГПК. 

С акта за резултатите от извършената проверка към Председателя на 
Районен съд Габрово са дадени следните препоръки: 

I. Да упражни правомощията си по чл. 80, ал. 1, т. 2 от ЗСВ и да 
предприеме организационни мерки за стриктно спазване на срока по чл. 
235, ал. 5, изречение първо ГПК при обявяване на решенията, като лично 
контролира ежемесечно срочността при постановяване на съдебните 
актове по дела на доклад на съдия Христо Христов и в зависимост от 
резултатите да предприема необходимите мерки съобразно правомощията 
си по ЗСВ; 

II.  На основание чл. 80, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, да предприеме 
необходимите административни мерки за подобряване работата на съдиите 
при постановяване на определение по чл. 140 ГПК в разумен срок след 
изтичане на срока за отговор на исковата молба, респ. от получения 
писмен отговор по исковата молба. 

III.  Да упражни правомощието си по чл. 80, ал. 1, т. 2 от ЗСВ и свика 
Общо събрание на съда, на което да запознае съдиите с констатациите, 
изводите и препоръките по настоящия акт,  

като е определен и срок за тяхното изпълнение. 
 
 

 2. През отчетната 2017 година от Окръжен съд - Габрово беше 
осъществена проверка на дейността на съдиите от Районен съд – Габрово 
за периода от 01.01.2017 г. до 30.11.2017 година съгласно Заповед № 451, 
издадена на 09.11.2017 г. от Административния ръководител-председател 
на Окръжен съд - Габрово. 
 Проверката се извърши на 05.12.2017 година от съдиите Веселина 
Топалова, Галя Косева и Пламен Попов по репрезентативния метод и 
тематичния план, указан в заповедта. Във връзка със същата е изготвено 
изложение, отразените в което констатации се свеждат до следното:  

 
I. Организация на административната дейност на административният 

ръководител - председател на районен съд - Габрово - чл.80, ал.1, т.2, т.8-
10 и т.13-15 от ЗСВ във вр. с чл. 64 от ЗСВ. 

 
1. Организацията на административната дейност в Районен съд - 

Габрово се осъществява и ръководи от административния ръководител на 
съда съдия Пламен Денев. Организацията на общата и специализираната 
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администрация е съобразена с изискванията на чл.15 и чл.16 от ПАС. 
Изготвен е Правилник за вътрешния трудов ред; Регистър за заявления за 
достъп до обществена информация в съда; създадена е организация 
относно публикуването на влезлите в сила съдебни актове със заповед на 
административния ръководител; изготвен е Правилник за необходимите 
технически и организационни мерки за защита на личните данни, които се 
обработват в съда ; за доброто финансовото управление на съда са приети 
и утвърдени от административния ръководител правила за 
документооборота. Счетоводната политика е актуализирана със Заповед 
РД-13-404/ 05.12.2016г. Създадена е стратегия за управление на риска за 
период 2014 – 2017 г., утвърдена със Заповед № 25 от 07.02.2014 г. и др. 
Изготвени са правила за работа на съдебните заседатели. Постановените 
съдебни актове се публикуват ежедневно на Интернет страницата на съда 
след тяхното постъпване и обработване в деловодната система, а мотивите 
към тях в деня на изготвянето им и при съобразяване на Вътрешните 
правила на съда за организация на публикуването на съдебните актове. 
Всички заповеди на административния ръководител на съда са подредени в 
заповедна книга по реда на тяхното издаване и са номерирани. За 
проверявания период бяха представени десет протокола от общи събрания 
на съдиите, проведени за: Обсъждане резултатите от извършена проверка 
от Окръжен съд Габрово и изменения в СИНС; обсъждане на отчетен 
доклад за 2016 г.; обсъждане и становище за издаване на TP на ОСНК 
ВКС; запознаване с резултатите от извършена комплексна проверка от 
ИВСС в Районен съд Дряново; обсъждане на становище за издаване на TP 
ОСНК на ВКС по т.д. № 4/2017 г. и т.д. № 6/2017 г.; Определяне на 
натовареността и делата, които ще разглежда новопостъпилия съдия Косев 
и дежурствата на съдиите от районен съд Габрово;обсъждане и одобряване 
на правила за формиране и използване на средства от централизирания 
фонд СБКО; Обсъждане промени в ГПК; запознаване с акт за резултати от 
извършена комплексна проверка от ИВСС в Районен съд - Габрово. 

 
II. Организация по образуването и движението на съдебните дела и 

приключването им в законоустановените срокове: 
 
1. Образуване на делата: 
Образуването на всички видове наказателни дела се извършва от 

административния ръководител на съда - съдия Денев, с изключение на 
тези, постъпващи по дежурство, а на всички видове граждански дела - от 
заместника на административния ръководител-съдия Димитрова, съгласно 
заповед РД-13-41 от 22.02.2016 година. При репрезентативната проверка се 
констатира, че всички дела се образуват при постъпването им или най- 
късно на следващия работен ден. 
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2. Разпределение на делата на случаен принцип - има ли утвърдени 
вътрешни правила и спазват ли се същите. 

 
Разпределението на делата се извършва на принципа на случайния 

подбор, чрез електронно разпределение, съгласно чл. 9, ал.1 ЗСВ, според 
поредността на тяхното постъпване, съобразно материята и видовете на 
отделните дела. 

Разпределението се осъществява, чрез Централизирана система за 
случайно разпределение на делата /ЦССРД/, разработена от „Смарт 
Системс 2010” ЕООД, утвърдена от ВСС с Решение № 23 от 07.05.2015 г. и 
въведена в реална експлоатация от 01.10.2015 година. 

Достъп до ЦССРД на делата имат: 
- Административния ръководител - председател на Районен съд - 

Габрово - Пламен Пантев Денев, който образува и разпределя наказателни 
дела. 

- Заместникът на административния ръководител - зам. председател - 
Велемира Денчева Димитрова, която образува и разпределя граждански 
дела; 

- Съдиите, на които е издадена изрична заповед от административния 
ръководител на съда, с която е възложено в негово и на заместника му 
отсъствие да образуват дела и да извършват тяхното разпределение; 

- Държавните съдебни изпълнители от СИС при Районен съд - 
Габрово; 

- Системният администратор - при извършване на необходими 
корекции от технически характер. 

Лицата, определени да работят с ЦССРД и извършващи 
разпределението на делата, получават достъп до нея чрез индивидуална 
парола и квалифициран електронен подпис (КЕП). 

Със заповед № РД-11-211 от 24 юни 2016 година, считано от същата 
дата, са определени процентите на натовареност на съдиите от Районен съд 
- Габрово, като съдия Пламен Денев е с процент от 63,75%, а Велемира 
Димитрова с 87,5%. 

Със заповед № РД-13-399 от 02 декември 2016 година е отменена 
заповед № РД-11-211 от 24 юни 2016 година и във връзка с решение на 
Общото събрание на съдиите от Районен съд - Габрово, проведено на 
01.12.2016 година, нормите на натовареност, които се прилагат при 
изчисляване на съответната част от постъпилите дела, разпределяни чрез 
централизираната система за разпределение на делата, разглеждани от 
съдиите в Районен съд - Габрово са, както следва: 

- за съдия Пламен Денев 64%; 
- за съдия Велимира Димитрова - 88%; 
- за съдия Диана Петракиева - 95%; 
- за съдия Зорница Петрова - 95%; 
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- за съдия Васил Ставрев - 95%; 
- за съдия Радосвета Станимирова -100%; 
- за съдия Гергана Антонова -100%; 
- за съдия Христо Христов - 100%; 
- за съдия Диян Атанасов - 100%; 
Със заповед № РД-13-275 от 15 август 2017 година индивидуалното 

разполагаемо време за разглеждане и приключване на дела за съдия Боян 
Христов Косев е определено на 1600 часа или с норма на натовареност -
100 %. 

Корекцията по отношение на частта от делата, разпределяни на 
посочените съдии, е изчислена като тяхното общо разполагаемо годишно 
време за разглеждане и приключване на дела е намалено с времевите 
стойности, предвидени за съответните дейности и изпълняваните 
административни функции в качеството на председател и заместник-
председател на Районен съд - Габрово, посочени в Приложения № 5 и № 6 
от Правилата за оценка на натовареността, и получения резултат е 
разделен на стандартно разполагаемото годишно време, възлизащо на 1600 
часа за всеки съдия. Намалените стойности не се отнасят за делата, 
разглеждани от съответните съдии по дежурство, където те, както и всички 
останали съдии от Районен съд Габрово, участват с натовареност от 100 %. 

 
3. Движение на делата. 
 
При репрезентативната проверка се констатира, че при насрочването 

на наказателните дела се спазва разпоредбата на чл.252 НПК. 
Насрочването на дело в тримесечен срок е ставало с разрешение на 
председателя на съда при спазване на предпоставките на процесуалния 
закон. При проверката не се констатира наличие на дела с отменен ход по 
същество. 
 

4. Приключване на делата. 
 
За приключването на делата е представена справка от председателя 

на съда, със съответните приложения, която прилагаме към настоящата 
информация. Голяма част от всички дела - граждански и наказателни, са 
приключили в тримесечния срок, което означава, че съдиите са полагали 
усилия да приключват делата в инструктивните срокове. Отлагане на 
наказателни дела е допускано в малко случаи и то по следните причини - 
осигуряване право на защита на подсъдими, неявяване на редовно 
призовани свидетели, както и за събиране на нови доказателства. Отлагане 
на граждански дела е допускано предимно за събиране на доказателства по 
искане на страните, както и за изясняване на делата от фактическа страна. 
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Не се констатира неоснователно отлагане на наказателни и граждански 
дела. 

В представената справка са посочени 12 броя граждански дела, по 
които производството продължава повече от една година, като са посочени 
и подробно основанията за това. 

В представената справка са посочени 2 броя наказателни дела, които 
продължават повече от една година. Това се е наложило поради нередовно 
призоваване на страни, нови доказателствени искания, отвод на съдията 
докладчик, обявяване за ОДИ на допуснати свидетели и нови експертизи. 

За проверяваният период 2481 граждански дела и 1451 наказателни 
дела са приключили в тримесечен срок от образуването им, което налага 
извода за много добра работа на съдините при Районен съд Габрово. 

 
5. Срочност на постановяване на съдебните актове. 
При извършената проверка по срочните книги се констатира, че 

почти всички съдии са изготвяли съдебните актове в предвидените от ГПК 
срокове или с незначително просрочие. По наказателни дела няма 
постановени съдебни актове извън предвидените по НПК срокове. 

В срочната книга са направени отбелязвания, от които е видно, че 
същата е била подлагана на проверки от председателя на съда. 

В срочната гражданска книга не се констатираха пропуски. Същата е 
проверявана редовно от зам. председателя на ГРС - съдия В.Димитрова. 

 
6. Брой на делата с неизготвени актове извън месечния срок. 
За изготвените след месечния срок съдебни актове от съдиите в PC - 

Габрово е представена справка. След извършване на проверка и по 
срочните книги, се констатира, че изготвената справка е точна и отразява 
действителния брой на съдебните актове, по които има просрочване. Най- 
много просрочени съдебни актове е допуснал съдия Христов - 6 бр. Следва 
да се отбележи, че просрочието е незначително, което налага извод за 
нарастнало старание и подобряване на работата на съдия Христов по 
изготвяне на актовете в предвидения от закона срок. 

 
7. Спрени наказателни и граждански дела: 
Към момента на проверката са спрени 6 броя гражданските дела, 

подробно описани в приложен към справката списък, като са посочени и 
основанията за спиране. При проверката на спрените граждански дела се 
установи, че към момента не е изтекъл шестмесечния срок на спрените 
дела по взаимно съгласие. За спрените на основание чл.229, т.4 ГПК дела 
са извършвани периодични справки за движението на делото, обусловило 
спирането. След отпадане основанията за спиране делата своевременно са 
се възобновявали или прекратявали. 

Няма спрени наказателни дела. 
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8. Отбелязване на издаването на изпълнителните листи и спазване 

разпоредбата на чл.406, ал.З ГПК, респективно чл.416, ал.4 от НПК. 
 
При репрезентативната проверка се установи, че се отбелязва 

издаването на изпълнителните листи, като се спазва разпоредбата на 
чл.406, ал.З ГПК и издаването се удостоверява от съдия. Спазва се и 
разпоредбата на чл.416, ал.4 от НПК. 

 
9. Архивиране на делата и съхранение на веществените 

доказателства: 
 
При извършената репрезентативна проверка се установи, че през 

проверявания период при архивиране на наказателните и гражданските 
дела не са допускани пропуски. 

Книгата за веществените доказателства е прономерована, 
прошнурована и заверена с печат на съда и подпис на председателя. Към 
нея са приложени протоколи за унищожаване на веществени 
доказателства, като в тях е посочен начина на тяхното физическо 
унищожаване. 

Макар и да не е включена в тематичния план на проверката, 
проверяващите извършиха проверка и на воденето на книгата за 
изпълнение на наказанията. Същата е прошнурована и прономерована и е 
заверена о печат на съда и подпис на председателя. Констатира се, че 
присъдите са изпълнявани в предвидения срок. Председателят на съда, 
ведно с административния секретар са извършвали ежемесечни проверки 
на същата, за което са съставяни протоколи. 

 
9. Отводи по делата - основания за отводите и тяхната мотивираност 
През проверявания период са били направени отводи по 52 бр. 

граждански дела и по 9 бр. наказателни дела.При проверка на делата се 
установи, че във всички случаи отводите са били мотивирани от съдиите - 
докладчици. 

Образуване и движение на изпълнителните дела - срочност на 
вписванията по книгите; перемция на делата; спазване на чл.434 ГПК. 

При проверката на произволно избрани двадесет броя изпълнителни 
дела се констатира, че същите са образувани и движени законосъобразно. 

Вписванията по книгите са редовни и в срок. 
Констатира се, че за всяко, извършено от съдебния изпълнител 

действие, се съставя протокол, в който са отразени посочените в чл.434 от 
ГПК обстоятелства. 

Извършено е перемиране на делата, като същото е съобразено с 
нормативните изисквания- чл.433 т.8 от ГПК. 
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V. БЮРО СЪДИМОСТ 
 
През 2017 година в Бюро „Съдимост“ при Районен съд – 

Габрово са издадени 5744 свидетелства за съдимост и общо 3809 
справки. 

През 2016 година в Бюро „Съдимост“ при Районен съд - 
Габрово са издадени 5858 свидетелства за съдимост и общо 3722 
справки. 

През 2015 година в Бюро „Съдимост” при Районен съд - 
Габрово са издадени 5555 свидетелства за съдимост и общо 3577 
справки. 

От изложеното е видно, че разликите не са значителни, макар и 
данните за отчетната 2017 г. да показват ясно изразено намаление на 
постъплението в сравнение с тези за нивата през предходната 2016 
година. Техническата обезпеченост и съществуващата организация 
на работа запазиха доброто обслужване на гражданите при издаване 
на свидетелствата за съдимост. Те 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 са осъждани, се докладват 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 
2017 година беше ъпдейтната и версията на самата система, като към нея 
бяха добавени нови функционални възможности.  

Бюро “Съдимост” при Районен съд - Габрово продължава да се 
обслужва от съдебния деловодител Мария Кирова. В отсъствие на 
същата нейните функции се изпълняват от съдебните секретари 
Веселина Йосифова и Стефка Митева, както и от съдебния 
деловодител Маргарита Иванова. През 2017 година Стефка Митева 
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често боледуваше и най-често Веселина Йосифова и Маргарита 
Иванова бяха служителите, които заместваха отсъстващата  Мария 
Кирова в „Бюро Съдимост“. За работата на тези служители давам 
висока оценка, тъй като те успяха да съчетаят своите ежедневни 
задължения като „съдебен секретар” и „съдебен деловодител” с 
възложените задължения в Бюро „Съдимост”, без това да се отрази в 
негативен план на която и да е от извършваните от тях дейности.  
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VІ. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ 
 
Отчетната 2017 година е започнала с обичайния състав от 

държавни съдебни изпълнители в СИС при Районен съд - Габрово в 
лицето на Станимира Иванова и Ясен Чавдаров, който е назначен 
при условията на чл.68 ал.1 т.4 от КТ – до провеждане на конкурс, 
считано от 03.07.2014 г. 

През 2017 година Съдебно - изпълнителната служба при Районен съд 
град Габрово е работила по принудителното събиране на вземания на 
физически и юридически лица, както и по изпълнението на решенията, 
определенията и разпорежданията на съдилищата, постановленията на 
прокуратурата и други действия, определени със закон в правомощията на 
държавен съдебен изпълнител. 

През отчетния период за 2017 година в СИС при ГРС са постъпили 
546 броя молби за образуване на изпълнителни дела, или със 185 броя 
повече в сравнение с предходния отчетен период през 2016 година, когато 
са постъпили 361 броя молби за образуване на изпълнителни дела. Всички 
постъпили молби са разпоредени за образуване на изпълнителни дела, към 
които са представени изискуемите приложения от изпълнителни листи, 
обезпечителни заповеди, решения на чуждестранни съдилища, подлежащи 
на принудително изпълнение на територията на Република България и др. 
Подлежащата на събиране сума по новообразуваните изпълнителни дела 
възлиза на сумата от 1 337 494 лева.  

През отчетния период на 2017 г. са приключили с постановление за 
прекратяване поради изплащане 302 броя изпълнителни дела. Прекратени 
по други причини са 204 изпълнителни дела и изпратени по подсъдност 78 
броя или общо 584 бр. прекратени дела. Прекратените дела през отчетния 
период са били с 323 броя повече в сравнение с периода 2016 година, 
които са били  261 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 435 359 лева, като през 2016 година тя е била в размер на 508 293 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 485 184 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 
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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 плащането направо на кредитора 
не освобождава длъжника от задължението да заплати дължимите 
държавни такси.  

Съгласно влязлото в сила изменение на Тарифа № 1 по отношение на 
дължимите държавни такси, в СИС при ГРС за отчетния период е събрана 
държавна такса в размер на 46 887 лева. 

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

Висящността на изпълнителните дела в СИС при ГРС в началото на 
отчетния период за 2017 година е била 5 574 броя, а в края на отчетния 
период - 5 536 броя, т. е. налице е отчетено намаляване и приключване на 
повече на брой дела.  
  През отчетния период на 2017 година висящите дела със социален 
характер, каквито са вземанията по присъдена издръжка,  са 1 006 броя, а в 
края са останали несвършени дела 1 021 броя. Следва да се има предвид, 
че реализирането на вземането по този вид дела е дългосрочно. 

През отчетния период на 2017 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 на основание чл.191 ал.3 от ДОПК удостоверение, 
изискано от ДСИ при всяко новообразувано изпълнително дело и при 
всяко разпределение на постъпили суми, като вземанията на основание 
чл.458 от ГПК се присъединяват към изпълнителното дело. 

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

В хода на движение на изпълнителните дела са насрочени 4 броя 
публични продажби на движими вещи. 

Срещу изпълнителни действия в СИС при ГРС са постъпили  5 броя 
жалби, от които една е уважена.  

Всяко предприето изпълнително действие на основание чл. 434 от 
ГПК е обективирано в съставен протокол. През отчетния период са били 
насрочени 622 броя принудителни действия по опис, оценка, определяне 
на пазач и др., които действия, разпределени на броя съдебни изпълнители, 
се равняват на 25,92 действия, т.е. на повече в сравнение с предходния 
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период, когато са отчетени 21,79 принудителни изпълнителни действия 
месечно.  

Въз основа на гореизложеното считам, че през отчетния период от 
01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. 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 364 броя 
дела за сумата от 377 547 лева, от която са събрани 30 917 лева. 

Приетите изменения в ГПК, в сила от 05.11.2017 г., засягат голяма 
част от нормите, регулиращи изпълнителното производство. 

Следва да се отбележи, че на 23.10.2013 година с акт за регистрация 
по ЗДДС № 070421300019499, държавните съдебни изпълнители са 
регистрирани по ЗДДС, съгласно чл.3 ал.5 т.1 б.”о” от ЗДДС, и върху 
размера на таксите, които се събират от тях, се дължи ДДС. 
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VІІ. СЪДИИ ПО ВПИСВАНИЯ 
  
През отчетния период на 2017 година при Районен съд Габрово са 

работили двама съдии по вписванията: Кремена Косева – ръководител, и 
Наталия Христова. Това е и предвидения работен щат за съдии по 
вписванията при съда. Съдиите по вписванията разпореждат вписване за 
подлежащите на такова актове през целия работен ден след тяхното 
входиране в регистъра, воден от деловодството /регистратурата/ на Служба 
по вписванията – Имотен регистър Габрово, при Агенция по вписванията. 
Не е предвидена отделна програма по разпределение на постъпващите 
актове. Съдиите по вписванията при Районен съд – Габрово продължават 
да не разполагат с инсталиран програмен продукт “ИКАР”, използван от 
Агенцията по вписванията. Това води до практически затруднения при 
осъществяване на тяхната дейност, тъй като при извършване на справки е 
необходимо да посещават работните места на служителите на Агенцията 
по вписванията, без да имат право на достъп до техните компютри. 
Многократно при проверки от Инспектората към Министерство на 
правосъдието е констатирано наличие на затруднения при организацията 
на работата, създадени в резултат на съществуващото правно нормативно 
положение, при което служителите не се намират на пряко подчинение на 
съдия по вписванията. Липсва контрол по издаването на удостоверения за 
вещни тежести, входящата и изходящата поща, вкл. и при изпращането на 
администрирани от съдия по вписванията жалби по откази до Окръжен 
съд. Остава нуждата от техническа обезпеченост, както и от обновяване и 
поддържка на материалната база. 

Натовареността е била средна, предвид тази за страната и общите 
показатели, които са характерни за целия съдебен район. Няма 
регистрирани обжалвани откази на съдиите по вписванията и констатирани 
забавяния по разпореждания за издаване на удостоверения, справки и 
преписи. 

Въпреки затрудненията, работата на съдиите по вписвания запази 
нормалния си ритъм и през 2017 г. Проблеми от организационно естество, 
констатирани и през предходните отчетни периоди, продължават да 
съществувяат във връзка със запазилото се вече години наред статукво, в 
което съдиите по вписванията са на щат към РС - Габрово, а служителите – 
към Агенция по вписванията. 

Дейността през отчетния период на 2017 година се характеризира с 
извършени вписвания, които могат да се разделят по следните показатели: 
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                                                         Видове: 
Продажби 1340 
Дарения 300 
Замени 11 
Наеми 35 
Аренди  33 
Законни ипотеки 70 
Договорни ипотеки 547 
Възбрани 344 
Искови молби 28 
Делби 27 
Обявени завещания 31 
КНА 185 
АДС 8 
АОС 159 
Ограничени вещни права 48 
Други актове 214 
Отбелязвания и 
заличавания 

580 

Удостоверения 1959 
Справки 570 
Преписи 1756 
Откази 9 

 
 

Събрани суми от държавни такси: 

ВИД ТАКСА БРОЙ ОБЩА СУМА 

Стойност на таксите, 

събрани от вписвания 
3380 116 039,56 лева 

Приходи от 

удостоверения 
1959 10 240 лева 

Приходи от издадени 

преписи 
1756 2287,55 лева 

Приходи от устни 

справки 
570 165,30 лева 

ОБЩО: 7665 128 732,41 лева 
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VІІІ. СГРАДЕН ФОНД, ТЕХНИЧЕСКА 
ОБЕЗПЕЧЕНОСТ И ВЪЗНИКНАЛИ ПРОБЛЕМИ 

 
1. Сграда, оборудване, проблеми 
 
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 съдебните канцеларии са оборудвани с подходящо 
обзавеждане. В края на 2017 година  бяха извършени ремонтни дейности в 
два кабинета, тъй като възникна необходимост от обособяване на съдийски 
кабинет за новоназначения съдия. Състоянието на останалите помещения е 
задоволително, но повечето от тях се нуждаят от пребоядисване и полагане 
на ламинат по подовете. Подмяната на осветителните тела също е на 
дневен ред. Съществен проблем, който придобива все повече актуалност, е 
свързан с липсата на площ за обособяване на работни места. Държавните 
съдебни изпълнители са двама, а са, меко казано, поставени в работно 
помещение, което реално позволява само едно работно място. При тях 
влизат постоянно граждани и адвокати - страни по дела, понеже няма 
свободно  обособено помещение за провеждане на публични продажби. Не 
много по-различно е положението при съдебните секретари, които са по 3 
човека в работни помещения, които нормално биха били подходящи за не 
повече от двама. Осигуряването на достатъчно по площ работно място не е 
лукс, а необходимо условие за протичане на нормален работен процес, 
което е задължение на ръководството на всяка организационна структура. 
Засега служба “Деловодство” от началото на февруари 2016 година заема 
нови помещения, които отговарят на необходимата площ на човек. Служба 
„Бюро Съдимост” също е в достатъчно просторно помещение, като същото 
се отнася и за служба „Архив”.  

 
 
2. Техническо оборудване - компютри, мрежи, програмни 

продукти, проблеми 
 

През изминалата 2017 година Районен съд - Габрово не е отправял 
искане за финансови средства към ВСС. Причината за това бе свързана с 
очаквана доставка на компютърна и офис техника по обществена поръчка, 
проведена от ВСС за всички съдилища. Все пак в края на месец декември 
ни бяха доставени общо 27 броя компютърни конфигурации (състоящи се 
от компютър + монитор), 2 броя документен скенер и 3 броя лазерни 
принтери. На компютрите бе инсталирана операционна система Windows 7 
– съвсем адекватна към днешните изисквания на приложния софтуер. С 
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новите конфигурации в най-скоро време ще бъдат подменени всички стари 
такива, които са в експлоатация от 2007 година.  

През месец декември 2017 година със средства от издръжката бяха 
закупени и въведени в експлоатация общо 4 броя звукозаписни и 
звукооповестителни системи, по една за всяка една от четирите съдебни 
зали, с които бе улеснена работата на съдебните секретари и съдиите в 
зала.   

При силно ограниченият бюджет и през 2017 година сме закупували 
основно само консумативи (тонери, хартия) за копирните машини и 
принтерите. За лазерните принтери и МФУ отдавна сме принудени да 
купуваме неоригинални тонери, като критерият е по-ниска цена на почти 
същото качество. Все още само за копирните машини се стремим да 
осигуряваме оригинални консумативи (тонери и оптични барабанни 
модули). За поредна година се запазват високите нива на разход на 
консумативите, произтичащи от съответните разпоредби в нормативните 
актове (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 да се прилагат по друго дело.  

Компютърната мрежа, която се използва в Районен съд Габрово, е 
изградена още през 2001 година и впоследствие е разширявана при нужда. 
Всички нейни активни и пасивни компоненти работят и засега все още 
нямат нужда от подмяна. 

  
Компютърните програми, които се ползват в съда са:  
 
1. От 01.10.2015 година е внедрена в експлоатация „Система за 

случайно разпределение на съдебни дела“ (ССРД), разработена от „Смарт 
Системс” ЕООД, чрез която през цялата 2017 година се извършваше 
разпределението на постъпващите дела на случаен принцип. Въпросната 
система е чисто web базирана, като цялата база с разпределените дела се 
съхранява на централен сървър, разположен във ВСС. Достъпът до тази 
система става единствено през браузър Internet Explorer и само чрез 
използването на персонален сертификат (КЕП) за всеки потребител, 
определен със заповед на административния ръководител на съда. Всеки 
един потребител е с предварително дефинирана роля (администратор и/или 
разпределящ, съдия) и съобразно тази роля притежава достъп само до 
съответните групи дела, които също са предварително дефинирани според 
нуждите на всеки съд на основание заповед на председателя. По този 
начин се гарантира много по-високата сигурност на достъп до базата с 
всички разпределения и защита на резултата от всяко едно разпределение 
от неоторизиран или неволен достъп и съответно нарочна или неволна 
негова промяна. Освен защита, тази система предлага и много по-
прозрачен достъп до всяко едно разпределение на дело извършено през 
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системата, като заедно с информацията за рзпределението се пази точна и 
достоверна (на базата на КЕП) информация за точна дата и час, потребител 
който го е извършил, начин на разпределяне (автоматично, ръчно, по 
дежурство) и др. данни.  След разширяване не нейната функционалност, от  
01.04.2016 г. бе добавено ново поле „шифър на дело“, който се попълва 
задължително и чрез този шифър системата взаимодейства с новата 
„Система за изчисляване на натовареността на съдиите“, описана в т.2. 

 
2. От 01.04.2016 година е въведена в експолатация нова „Система за 

изчисляване на натовареността на съдиите“ (СИНС), отново разработена от 
„Смарт Системс” ЕООД. Тази нова система е пряко свързана със системата 
за Случайно разпределение на делата, като връзката е еднопосочна – 
всички данни за разпределението на всяко едно дело в ССРД се прехвърлят 
автоматично тук. Достъп до тази система имат всички предварително 
дефинирани потребители (съдии, служители, администратори) в ССРД и 
не се изисква наличието на КЕП на всеки потребител, понеже данните вече 
веднъж са въведени с такъв в ССРД. Тук водещият параметър е „шифър“-а 
на всяко дело, защото на база на него се определя предварително зададен 
коефициент на тежест за всяко дело на всеки съдия. Тези коефициенти на 
тжест са дефинирани и описани подробно в „Правила за оценка на 
натовареността на съдиите“, приети  от ВСС с решение по протокол № 
62/16.12.2015 г.; изм. и доп. по протокол № 15/24.03.2016 г.;  изм. и доп. с 
решение на СК на ВСС по протокол № 23/08.11.2016 г.; изм. и доп. по 
протокол № 29 от 20.12.2016 г.  заедно с Методиката за прилагането им. 
Впоследствие системата дава възможност по всяко дело да може (ако има 
основания за това) да се извършва корекция (намаляване/увеличаване) на 
този предварително определен коефициент. Това става с попълване на 
съответната бланка за корекция. В края на всеки отчетен период сумарната 
стойност от кофициентите на тежест на делата, разгледани от всеки съдия 
през него, се прилага към кадровото му досие, а обобщената справка с 
данните за индивидуалната натовареност на съдиите в съответния съд се 
прилага като неразделна част от годишния отчетен доклад, изготвян от 
административния ръководител. 

 
3. Правно-информационна система “АПИС” с нови версии: „Апис 7”, 

„Апис Евро право 7” и „Апис – ТРЗ”, която е в експлоатация от началото 
на 2003 година и е със закупен абонамент и за отчетната 2017 г. 

 
4. За нуждите на съдиите по вписванията е подновен  лиценза за 

правно-информационна система „Сиела 5” и през  2017 г. Това е наложено 
от факта, че работното място на съдиите е извън сградата на Районен съд и 
няма физическа възможност те да са свързани към локалната мрежа на 
съда и да ползват „Апис 7”. 
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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 2017 година традиционно 
два пъти беше обновена базата данни ЕСГРАОН и версията на системата и 
бяха добавени нови функционални възможности. Съда има и сключен 
договор с консорциум „Лирекс-Индекс България” за следгаранционната й 
поддръжка.   

 
6. От 01.09.2016 година бе изградена и въведена в експлоатация 

„Система от информационни монитори“ пред всяка съдебна зала. На тях се 
визуализира списък на делата, насрочени за деня в съответната зала, като 
този списък е динамичен и дава възможност да се проследи кое дело се 
разглежда в момента. Системата е базирана на малък сървър, 4 компютъра 
с монитори (по един пред всяка еднаа от залите) и съответния софтуер с 
потребителски интерфейс. Списъците с насрочените за деня дела се 
извличат автоматично от базата данни на деловодната система, като 
оторизираните потребители просто „активират“ тези списъци и същите се 
визуализират на мониторите. 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 осемгодишното 
й използване, така и останаха забелязаните пропуски и недостатъци във 
функционалността и най-вече при генерирането на необходимите ни 
справки, но дори и с тях тази система е най-подходящата за целите на 
нашия съд. Както във всяка автоматизирана система през изминалата 2017 
година имахме (а сигурно и за в бъдеще ще имаме) забележки към 
функционалността и интерфейса на програмата. Чрез един разумен диалог 
с фирмата, разработила САС, бяха взети под внимание част от нашите 
забележки и бяха направени съответните корекции според нашите искания. 
Поради честите, станали вече традиционни промени в нормативните 
актове, фирмата - разработчик започна доста по-редовно и в кратки 
срокове да извършва налагащите се промени във функционалността и 
интерфейса на програмата, като дори техни програмисти се допитват до 
системния администратор на съда за конкретни специфични изисквания 
към справките и регистрите, генерирани и поддържани от системата за 
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съдебно деловодство САС. Надяваме се тази обратна връзка да продължи и 
за бъдеще, защото по този начин деловодната система става по-лесна и 
интуитивна за ползване. През 2017 година бяха успешно приложени 
текущи четири обновявания на системата Тази година може да се отбележи 
факта, че вече сме в състояние да дадем 100% гаранция за точността на 
статистическите отчети за ВСС на база таблиците с данни генерирани 
директно от САС. Затова и за 2017 г. данните за статистиката генерирани 
от САС, традиционно бяха сравнени с данните от книгите и регистрите, 
които се водят в деловодството на съда на хартиен носите. След анализ за 
достоверност тази година бяха приети данните от генерирани от САС и те 
бяха вписани в статистическите отчети за дейността на съда за 2017 
година.  

 
8. В края на отчетната 2017 година новия състав на ВСС даде 

пореден „старт“ на стопирания от лятото на 2017 г. Проект „Създаване на 
модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и 
прокуратури и разработване на Единна информационна система на 
съдилищата”, финансиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ № BG05SFOP001-3.001-0001-C01 от 26.08.2016 г., 
процедура BG05SFOP001-3.001, по Приоритетна ос № 3 „Прозрачна и 
ефективна съдебна система“, Оперативна програма „Добро управление” 
2014-2020 (ОПДУ), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 
социален фонд”. Няма нищо лошо  в това съдебната система да разполага и 
да използва една наистина единна за всички съдилища деловодна система, 
но задълбочения прочит на заданието буди някои основателни съмнения в 
основните параметри, залегнали в него, най-вече що се отнася до сроковете 
за реализация и внедряване. В резултат на това на 16.01.2018 година на 
територията на Апелативен съд - Велико Търново бе проведена спешна 
среща на системните администратори на всички съдилища в Апелативния 
район - Велико Търново. На тази среща бяха най-подробно обсъдени почти 
всички точки от заданието и накрая бе съставено и одобрено едно общо 
становище, подписано от страна на присъстващите на обсъждането. Това 
обобщено становище бе изпратено на вниманието на работната група във 
ВСС, участваща в реализацията на този проект. Надеждите ни са свързани 
с очакване забележките и препоръките, които са отправени в становището, 
да бъдат взети под внимание, защото от тях зависи долколко новата единна 
информационна система ще бъде „жива“ и работеща, а не „мъртвородена“ 
такава.  
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 ІХ. ВЗЕТИ МЕРКИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИЯ 
РЪКОВОДИТЕЛ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РАБОТАТА В 
РАЙОНЕН СЪД – ГАБРОВО. 
 

В Районен съд - Габрово е налице създадена организация на работа, 
която е утвърдена през годините и дава ефективни резултати. Във връзка с 
нея са установени добри практики, доказани във времето.  
 През 2017 година председателя на съда е извършвал ежемесечни 
проверки във връзка с организацията на дейността на съдиите, отнасяща се 
до образуването, движението и приключването на разглежданите от тях 
дела. Актуални проблеми в работата са обсъждани на свикваните 
формални и неформални срещи на съдиите.  
 I. На 12.01.2017 година  бе проведено Общо събрание на съдиите и 
ДСИ в Районен съд – Габрово, на което се обсъдиха резултатите  от 
извършената проверка от Окръжен съд Габрово във връзка с организацията 
и дейността на съдиите и ДСИ от Районен съд – Габрово за периода 
01.01.2016 година до 30.11.2016 година. Бяха обсъдени и измененията в 
„Системата за изчисляване на натовареността на съдиите” (СИНС), приета 
от ВСС с решение по протокол № 62 от 16.12.2015 година, изменени и 
допълнени по протокол № 15 от 24.03.2016  година, изменени и допълнени 
с решение на СК на ВСС по протокол № 23/08.11.2016 година, изменени и 
допълнени по протокол № 29 от 20.12.2016 година. 

II.  На 03.02.2017 година бе проведено Общо събрание  на съдиите, 
съдиите по вписванията и ДСИ от Районен съд Габрово, съдиите от 
Районен съд Дряново и съдиите от Районен съд – Трявна. На събранието се 
обсъдиха отчетните доклади за работата на Районен съд- Габрово, Районен 
съд – Трявна  и Районен съд – Дряново през 2016 година. 

III.  На 20 април 2017 година се проведе Общо събрание на съдиите 
от Районен съд – Габрово, разглеждащи наказателни дела. Събранието 
протече при следния дневен ред: 

   1. Обсъждане на въпросите, поставени от Главния прокурор на 
Република България във връзка с искането за издаване на тълкувателно 
решение от ОСНК на ВКС, по повод на което е образувано тълкувателно 
дело № 1/2017 г.; 

  2. Обсъждане на въпросите, поставени от Главния прокурор на 
Република България във връзка с искането за издаване на тълкувателно 
решение от ОСНК на ВКС, по повод на което е образувано тълкувателно 
дело № 2/2017 г.; 

Общото събрание изрази своето писмено становище по въпросите, 
поставени от Главния прокурор на Република България в двете искания. 

IV.  На 25 септември 2017 година се проведе Общо събрание на 
съдиите от Районен съд – Габрово, Районен съд – Дряново и Районен съд – 



 86

Трявна. На събранието съдиите от Районен съд - Габрово, Районен съд – 
Трявна и Районен съд – Дряново бяха запознани с Акт за резултатите от 
извършена комплексна планова проверка по заповед № ПП-01-31/07 юни 
2017 година на Главния инспектор на Инспектората на ВСС, осъществена в 
Районен съд – Дряново. 

V. На 25 септември 2017 година се проведе Общо събрание на 
съдиите от Районен съд – Габрово, разглеждащи наказателни дела. 
Събранието протече при следния дневен ред: 

   1. Обсъждане на въпросите, поставени от Главния прокурор на 
Република България във връзка с искането за издаване на тълкувателно 
решение от ОСНК на ВКС, по повод на което е образувано тълкувателно 
дело № 4/2017 г.; 

  2. Обсъждане на въпросите, поставени от Главния прокурор на 
Република България във връзка с искането за издаване на тълкувателно 
решение от ОСНК на ВКС, по повод на което е образувано тълкувателно 
дело № 6/2017 г.; 

Общото събрание изрази своето писмено становище по въпросите, 
поставени от Главния прокурор на Република България в двете искания. 

VI.  На 19 октомври 2017 година бе проведено Общо събрание на 
съдиите от Районен съд – Габрово при следния дневен ред: 

1. Определяне на натовареността и видовете дела, които ще се 
разпределят на  Боян Косев – съдия в Районен съд – Габрово, както и 
участието на същият в делата, разглеждани по дежуство. 

2. Обсъждане на дежурствата на съдиите от Районен съд – Габрово, 
във връзка с увеличената численост на съда с една щатна бройка за съдия. 

След гласуване с пълно мнозинство бе взето решение на съдия Боян 
Косев да се възложат за разглеждане граждански дела и същият да участва 
в разпределението на този вид дела, вкл. и като дежурен граждански съдия 
с натовареност от 100%.  

VII.  На 09 ноември 2017 година  бе проведено Общо събрание на 
съдиите, съдиите по вписванията, ДСИ и съдебните служители от Районен 
съд – Габрово за запознаване, обсъждане и одобряване на Правила за 
формиране и използване на средствата по централизирания фонд СБКО за 
подпомагане на магистрати и съдебни служители в органите на съдебната 
власт. Общото събрание одобри Правилата за оформиране и използване на 
средствата по централизирания фонд СБКО. 

VIII.  На 09 ноември 2017 година  се проведе Общо събрание на 
съдиите, разглеждащи граждански дела, на което се постави на обсъждане 
Закона за изменение и допълнение на ГПК /ДВ брой 86 от 27.10.2017 
година/. 

IX.  На 01 декември 2017 година се проведе Общо събрание на 
съдиите за запознаване с Акт за резултати от извършена комплексна 
планова проверка по заповед № ПП-01-36/05.09.2017 година на Главния 
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инспектор на Инспектората на Висш съдебен съвет във връзка с дейността 
по образуването, движението и приключването на гражданските дела, 
разглеждани в Районен съд – Габрово през 2015 и 2016 година.  

X. На 27 декември 2017 година се проведе Общо събрание на 
съдиите, на което се определиха дни от седмицата /заседателни дни/ за  
всеки един от съдиите в Районен съд –Габрово, през които същите ще 
заседават. 
 През 2017 година продължи процедурата по унищожаване на дела с 
изтекъл срок, съобразно предвиденото в чл.62 от ПАС. Процедурата 
изисква всяко едно от делата да бъде основно прегледано и отбелязано, 
което „поглъща” голям ресурс не само от време, но и от кадри, които 
извършват свързаните с това дейности. Тъй като съдебните служители са 
ангажирани с други текущи задачи, обработката на делата за унищожаване 
се явява един дълъг и трудоемък процес. Бяха унищожени граждански дела 
от 2006 – 2010 г. - общо 6923 броя. Особена активност и инициативност 
при провеждането на тази процедура прояви съдебният архивар Анелия 
Кисьова, както и съдебните секретари Веселина Йосифова, Даниела 
Марчева, Елисавета Илиева, Ваня Николова, Росица Ненова и Красимира 
Николова, на които изказвам благодарност във връзка с положените 
усилия от тяхна страна. 
 Плащанията през година чрез различни видове карти показаха, че 
същите са изключително удобни за гражданите и представляват голяма 
стъпка в посока подобряване на тяхното обслужване. Освен това не се 
потвърдиха някои предварителни опасения, че работата с терминалните 
устройства ще доведе до по-голяма ангажираност на съдебните служители, 
предвид цялостната им натовареност.  
 Основен приоритет в административната работа на съда и през 2017 
година отново бе 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 продължи 
да провежда обсъждания с отделните служби в съда с оглед спецификата 
на работата им, като в тези обсъждания се включваха административния 
ръководител или неговия заместник. Обсъждат се както текущи задачи, 
свързани с разпределението на работата между отделните служители в 
съда, моментното натоварване на всеки от тях, нуждата от оказване на 
помощ за конкретна задача, така и някои промени, наложени от ПАС или 
Вътрешните правила в съда. Това дава положителни резултати с оглед на 
възникналите затруднения, и допринася за подобряване на микроклимата в 
отделните колективи. 
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Х. МЕДИЙНА СТРАТЕГИЯ 
 

Комуникационния план  на Районен съд – Габрово за 2017 година е 
съобразен с Комуникационната стратегия на съдебната власт през периода 
2014 – 2020, и Планът за действие за изпълнение на Комуникационната 
стратегия.  

Комуникационният план очертава основните пътища за постигане на 
целите, заложени в горепосочените стратегически документи, и надгражда 
установените в Районен съд – Габрово добри практики по отношение на 
комуникациите с вътрешните и външни общности (целеви групи). В него 
са отразени конкретните дейности, които следва да бъдат реализирани, 
очакваните резултати от тях, сроковете и индикаторите за изпълнение, 
отговорните лица и възможните ресурси.  

Подобряване на обслужването на гражданите - страни по дела и 
потребители на съдебни услуги, посредством увеличаването на 
комуникационните канали за предоставяне на информация.  

Разширяването на възможностите за предоставяне на информация за 
разглежданите дела и административните услуги, предоставяни от съда, ще 
допринесе за по-бързото обслужване на гражданите, а в последствие - и за 
повишаване качеството и ефективността на работа. 

 

Повишаване на прозрачността в работата на съда и подобряване 
на правната култура на гражданите. 

Осигуряването на по-голям обем информация за дейността на съда, 
предоставена на достъпен за широката общественост език, е предпоставка 
за по-добро разбиране на специфичните особености в правораздавателния 
процес и повишаване на доверието към институцията. 

През 2017 година бяха изработени Вътрешни правила за 
действия и комуникация в кризисни ситуации- правилата се базират на 
утвърдения от Пленума на Висшия съдебен съвет (по протокол № 29, т. 38 
от заседанието, проведено на 28.09.2017 г.) Унифициран кризисен план 
за комуникация на органите на съдебната власт. Същите са съобразени 
с Комуникационната стратегия на съдебната власт за периода 2014 - 2020 
година и с Медийната стратегия на съдилищата от съдебния район на 
Районен съд – Габрово. 
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Отчет по плана за изпълнение на комуникационната стратегия 
за 2017 година на Районен съд – Габрово  

 
 

Индикатор 
Описание на изпълнението за 2017 

година 
Измерител 

Целева 
стойност 

Източник 
на 

информа-
ция 

Изпъл
нение 

 
Координацион-

ни 
срещи/разгово-

ри на 
представители 
на връзки с 

обществеността 
на ОСВ” 

    
    

Не са провеждани координационни 
срещи/разговори 

 

 
- 
 

- - Х 

Нови/обновени 
уебсайтове на 
органи на 
съдебната 
власт    

РС Габрово поддържа уебсайт, 
разработен през 2009 година, 
съдържанието и структурата на 
който са съобразени с решение на 
ВСС от 26 септември 2007 година, 
относно примерното съдържание на 
Интернет страница на съд. След 
създаването му структурата и 
съдържнието на страницата са 
разширявани и обогатявани, 
съобразно настъпили промени и 
идентифицирани потребности на 
потребителите. 

 
Създаването на изцяло нов 

уебсайт на съда би следвало да бъде 
съобразено с посочената и в 
Комуникационната стратегия на 
съдебната власт през периода 2014-
2020 година необходимост от 
унифициране интернет страниците 
на съдилищата. 

 

    

Брой медийни 
изяви 

 

През 2017 година няма медийни 
изяви 

- - - Х 

Обслужени 
запитвания 
по Закона за 
достъп до 
обществена 
информация    

През отчетния период в Районен 
съд - Габрово няма постъпили 
заявления по Закона за достъп до 
обществена информация.   

  
 

 

Обслужват се 
всички 

постъпили в РС 
Габрово 

заявления по 
ЗДОИ 

Админи-
стративни 
данни 

(Регистър 
на заявле-
нията по 
ЗДОИ) 

 

Х 
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Индикатор 
Описание на изпълнението за 2017 

година 
Измерител 

Целева 
стойност 

Източник 
на 

информа-
ция 

Изпъл
нение 

 
 

Проведени 
обучения  за 

повишаване на 
квалификация
та, свързана с 
комуникацията 
с вътрешни и 

външни 
публики” 

 
 
 

През 2017 година няма 
проведени обучения за повишаване 
на квалификацията, свързана с 
комуникацията с вътрешни и 

външни публики. 

- - - ХХХХ    

Вътрешни 
Информацион-

ни 
бюлетини, 

разпространени 
към 

изпълнител-
ната и 

законодател-
ната власт и в 
рамките на 
съдебната 
власт    

 
 

Изпратени до ВСС: 
- 8 бр. статистически справки 

за дейността на съда за цялата 2016 
година  8 бр през първите 6 месеца 
на 2017 г., изпратени до ВСС и 

ИВСС 
- решение на Общо събрание 

на съдии и служители от Районен 
съд – Габрово относно създаване на 

централизиран фонд СБКО за 
2017година; 

 
Изпратени до МП: 

- 1 бр. статистически справки 
за дейността на  ДСИ при Районен 

съд – Габрово 
- 1 бр. статистически справки 
за дейността на съдиите по 

вписванията 
-  

Изпратени до Окръжен съд - 
Габрово 

- 12 справки за издадени 
Европейски заповеди за арест в 

Габровски районен съд. 
- обобщени становища по 

искания за постановяване на 
тълкувателни решения. 

                
Изпратени до Апелативен съд – 

Велико Търново 
- справки корупционни 

престъпления 

            
Изпратени до ОД на МВР – 

Габрово, ОЗ „Охрана” – Габрово 
- 6 справки за дежурни съдии 

и съдебни служители; 

Брой 
справки, 
становища 

и 
информаци
и и др. – 
над 55 

В зависимост от 
постъпилите 
искания и 
запитвания 

Админи-
стративни 
данни 

V 
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Индикатор 
Описание на изпълнението за 2017 

година 
Измерител 

Целева 
стойност 

Източник 
на 

информа-
ция 

Изпъл
нение 

Време за 
реакция при 

комуникацион-
ни/медийни 

кризи 

 
 

През 2017 година не са 
идентифицирани 

комуникационни/медийни кризи. 
 
 
 

 

Часове 

Време от 
установяване на 

кризисната 
ситуация до 
реакцията от 
страна на съда 

(изявление, 
прессъобщение, 
пресконферен-

ция и др.) – до 12 
часа. 

 

- Х 

Събития и 
инициативи, 
насочени към 
гражданите 

 
- Проведен Ден на отворени 

врати. 

 

 
- 

 
 

 
1 инициатива 

 
 
 

Админи-
стративни 
данни 

 
 

V 

Информацион-
ни кампании, 
насочени към 
повишаване на 
осведомеността 
и правната 
култура    

На интернет страницата на  
Районен съд – Габрово се поддържа 
секция „Полезна информация” с 

подраздел „Правна култура”. В него 
е поместена информация за: 

структурата на съдебната система в 
България; правата на гражданите; 
видовете дела, разглеждани от 
съдилищата особенисти на 

производствата по граждански дела 
и наказателни дела; правилата за 

достъп и вътрешен ред в Съдебната 
палата; информация за свидетелите 

по съдебни дела и др. 

 
Брой 

информа-
ционни 

кампании и 
инициативи 

– 1 

 
 

 
 
 
 
 

6 

Данни от 
експерт 

„Връзки с 
обществе-
ността” 

 

V 

Посещения в сайта на Районен съд - Габрово 
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ХІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 Анализираните резултати дават основание да се приеме, че 
въпреки необезпечеността с достатъчен брой съдебни служители, 
през отчетния период на 2017 година в дейността на Районен съд - 
Габрово се е запазила и е продължила да се развива положителната 
тенденция, проявена и в предходните години за точното, качествено 
и срочно изпълнение  на задълженията, свързани с образуването, 
движението, администрирането и приключването на разглежданите 
дела. Изключителни усилия в тази посока са положили не само 
съдебните служители, но и магистратите. 
 На всички съдии, държавни съдебни изпълнители, съдии по 
вписванията и съдебни служители благодаря за положените усилия 
и проявената отговорност, високия професионализъм и всеотдайност 
при осъществяване на правораздавателната дейност 
 Магистратите, държавните съдебни изпълнители, съдиите по 
вписвания и съдебните служители от Районен съд - Габрово, 
създадоха условия за повишаване на доверието на обществото в 
съдебната система. 

  
                        АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ – 
                        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  
                        РАЙОНЕН СЪД - ГАБРОВО:  
                             (Пламен Денев) 


