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Районен съд Габрово започна годината с утвърден щат за 9
съдии, в следния състав: административен ръководител председател – Диана Петракиева; зам. председател – Радосвета
Станимирова; районни съдии - Велемира Димитрова, Пламен
Денев, Кремена Големанова, Гергана Антонова, Зорница Петрова
Христо Христов и Васил Ставрев.
След проведен конкурс, с Решение №52/13.11.2014 г. на
ВСС, считано от 01.12.2014 г., съдия Кремена Големанова беше
назначена за съдия в Окръжен съд Габрово, като по този начин
Районен съд остана отново с намалена численост и приключи
отчетната година в състав от 8 съдии.
Четирима от тях разглеждат граждански дела и четирима
наказателни.
Действителната натовареност на съдиите спрямо общия
брой на делата за разглеждане през 2014 г. е 42,48 броя дела,
спрямо 48,16 бр. дела през 2013 г. и 53,65 бр. дела през 2012 г.
Спрямо решените дела натовареността е 38,80 дела, при 43,59
бр. през 2013 г. и 48,45 бр. дела през 2012 г. Горните резултати
показват, че спрямо предходните години има намаление, което
затвърждава низходяща линия на постъплението за последните
три години.
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 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
съдебните дела. Съдиите, разглеждащи определени видове

дела, обсъждаха възникнали спорни въпроси, като в много
случаи се търсеше мнение и съдействие на съдиите от
Габровски окръжен съд. Бяха дискутирани 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 оставането на несвоевременно решени
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, адекватно и професионално с
оглед наложените необходимости.
Намаляването на броя на съдиите в ГРС през отчетната
година оценявам като изключително неблагоприятен фактор,
който ще даде отражение на организация на работа и на добрите
практики, които сме създали. Изразявам очакването на целия
състав на съда, за своевременно и резултатно провеждане на
процедурата за избор на съдия и попълване щата на съда.
Разпределението на делата в ГРС се извършва чрез
системата за случаен подбор от административния ръководител –
председател
за
наказателните
дела
и
заместник
административния ръководител за гражданските. В тяхно
отсъствие разпределянето се извършва 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.
Предвид отчитаните резултати, преценявам работа на
отделните съдии, както следва:
Диана Ангелова Петракиева – Административен
ръководител – председател
През 2014 съдия Петракиева е имала за разглеждане общо
176 дела. Общо свършени са 133 броя дела. От обжалваните и
върнати през отчетния период дела, 27 съдебни акта са
потвърдени, 10 отменени и 2 са изменени.
Радосвета Добрева Станимирова –
административния ръководител – председател.

Заместник

на

През 2014 г. съдия Станимирова е имала общо за
разглеждане 514 бр. дела. Общо свършени са 485 дела. От
върнатите през отчетния период дела 25 са потвърдени, 10
отменени и 8 изменени.
Съдия
Станимирова
разглежда
граждански
дела.
Организира точно и прецизно работата си. Стриктност,
задълбоченост и отговорност са най-точните характеристики на
професионалната й дейност. Голяма част от делата, които
разглежда със завишена сложност и тежест.
Съдия Велемира Денчева Димитрова
През 2014 г. съдия Димитрова е разглеждала граждански
дела, като е имала общо за разглеждане 676 дела, от които
свършени са 612 броя дела. От върнатите след въззивна и
касационна проверка потвърдените актове са 31, отменените – 5,
а изменените – 8.
Съдия Димитрова притежава добра правна подготовка и
отлични професионални качества. Има изявен стремеж към
усъвършенстване на знанията и уменията си, към повишаване на
професионалната си квалификация. Производствата се провеждат
при пълно спазване на материалните и процесуални норми, които
се прилагат правилно и законосъобразно.
Районен съдия Пламен Пантев Денев
През 2014 г. съдия Денев е имал за разглеждане общо 391
дела. Общо свършени са 357 дела. От делата, върнати след
въззивна и касационна проверка 43 броя са потвърдени, 15 са
отменени и 4 са изменени.
Съдия Денев разглежда приоритетно наказателни дела.
Задълбоченост и принципност са най-точните определения за
работата му. Организира точно и прецизно подготовката и
провеждането на заседанията си. Съдебните му актове са
обосновани и аналитични. Отстоява професионалното си
мнение, държи на реда и дисциплината, отдаден на работата
си.

Районен съдия Гергана Любчева Антонова
През 2014 г. съдия Антонова е имала за разглеждане общо
678 дела. Общо свършените дала са 611 броя. От върнатите през
отчетната година дела 21 са потвърдени, 10 са отменени, а 5
изменени.
Съдия Антонова разглежда граждански дела. Мотивирана и
стриктна, притежава отлична подготовка, високи нравствени и
професионални качества, които са предпоставка за пълната й
професионална реализация и дават основания за висока оценка на
работата й.
Районен съдия Кремена Николаева Големанова:
През 2014 г. съдия Големанова е имала за разглеждане 551
дела. Общо 551 бр. дела са свършени през отчетния период. От
върнатите в ГРС дела 25 са потвърдени, 16 – отменени, а 5 –
изменени.
Съдия
Големанова
разглежда
граждански
дела.
Високоорганизирана и отговорна в работата си. Освен старание и
прецизност по делата, проявява инициативност и колегиалност,
както и желания за самоусъвършенстване и развитие. Притежава
безспорни умения за работа в екип.
Районен съдия Зорница Валентинова Петрова
През 2014 г. съдия Петрова е имала за разглеждане общо
410 дела. Свършени са 378 бр. дела. От върнатите в ГРС дела
през 2014 г., 54 съдебни акта са били потвърдени, 8 отменени и 1
изменени.
Съдия
Петрова
разглежда
наказателни
дела.
Изключително усърдна, старателна, прецизна и отговорна.
Актовете, постановени от нея, са с високо качество, отличават
се с аналитичност и задълбоченост. Същите се изготвят в
предвидените в процесуалните закони срокове.
Районен съдия Христо Тотев Христов
През 2014 г. съдия Христов е имал за разглеждане общо
727 броя дела /от които 114 наказателни дела и 613
граждански дела/. Свършени в края на периода са общо 638
дела, от които 524 граждански и 114 наказателни дела. След

въззивна и касационна проверка в ГРС са върнати 35 бр. – 16
граждански дела, от които 6 са потвърдени, 9 отменени и 1 бр.
са изменени. От върнатите наказателни дела – общо 19 броя,
10 са потвърдени, 6 отменени и 3 изменени.
В работата си съдия Христов показва добра теоретична
подготовка, задълбоченост, упоритост и отговорност. Проявява
желание за усъвършенстване и професионално развитие.
Районен съдия Васил Веселинов Ставрев:
Съдия Ставрев за отчетната 2014 г. е имал за разглеждане
421 броя дела, като свършени в края на периода са 389. От
върнатите в ГРС дела 41 броя са потвърдени
Съдия Ставрев притежава добра професионална
подготовка, знания, умения и качества, които са безспорен
залог за неговото израстване и кариерно развитие.
Отчетената през годината добра работа е резултат на
отговорността, професионализма, проявеното съзнание и
отговорност на съдиите в Районен съд Габрово.
Същите
затвърдиха положителната оценка, давана за работата им, като
проявиха и нови качества, свързани с възможността за бърза
адаптация, гъвкавост, търпение и толерантност.

СЛУЖИТЕЛИ В ПОМОЩНИТЕ ЗВЕНА И
КАНЦЕЛАРИИТЕ.
Утвърденият щат за административно – техническия
персонал в Районен съд Габрово е от тридесет и един служители.
През годината имаше следното движение на кадри:
С трудов договор №1/31.03.2014 г., на длъжността
„съдебен деловодител” е назначена Галя Ганчева Димитрова, на
основание чл.61 ал.1 във вр. с чл.67 ал.1 т.1 от КТ.
Други кадрови промени не са извършвани. Районен съд
Габрово приключи отчетната година с утвърден щат за
административно – техническия персонал от 31 служители. В
края на годината, разпределението на служителите по длъжности
беше, както следва: съдебен администратор – Румяна Кръстева,
административен секретар – Лидия Ненова, системен
администратор – Милен Димитров, главен счетоводител – Соня
Гъдева, старши специалист – счетоводител – касиер – Ивелина
Косева, съдебни секретари – Веселина Йосифова, Венета
Максимова, Маргарита Иванова, Ваня Николова, Стефка
Митева, Даниела Марчева, Росица Ненова и Красимира
Николова, деловодители – Ганка Велчева, Диана Стойкова,
Мария Кирова, Анета Хайтова, Светла Величкова, Гергана
Илиева и Веселина Минчева, архивар – Анелия Кисьова,
съдебни деловодители СИС – Дарина Георгиева, Галя
Димитрова и Диана Атанасова, призовкари – Георги
Болтаджиев, Пенчо Давидков, Маргарита Колева, Николай
Пенков и Марияна Вачкова, чистачи – Лиляна Нешева и Пенка
Казакова.
Служителите в Районен съд – Габрово са с дългогодишен
стаж и опит. Отчетната 2014 г. отново изискваше високи лични и
професионалните качества на всеки един от служителите в на
съда.
В заключение ще акцентирам на факта, че към работата на
съдилищата се поставят все повече изисквания, които намират
веществен израз в нарастване обема на работа при обработката
на делата. За да може съдът като структура да отговори на тези
нарастващи изисквания, не може да се разчита единствено и само
на промени от организационен характер, тъй като същите са

оптимизирани в максимална степен. Човешкият фактор има
решаващо значение, независимо от навлизането на технологиите.
В ГРС, както и във всички съдилища, обработката на делата по
електронен път не е заменила изцяло книжните носители. Така че
служителите са ангажирани
паралелно с „традиционното”
вписване в книгите и с електронната обработка на делата.
С оглед посочените обстоятелства оценявам работата на
съдебните служители като много добра и изразявам благодарност
на всички за полаганите усилия и проявената отговорност.

ДВИЖЕНИЕ НА
ДЕЛАТА
В
РАЙОНЕН СЪД –
ГАБРОВО

Граждански дела
Брой на постъпилите дела
Броят на постъпилите през 2014 г. е 2729 броя дела. През
2013 г. същият е общо 3071 броя, а през 2012 г. делата са били
3304.
По видове дела постъплението се отчита, както следва:
граждански дела по общия ред – 450 бр. /при 511 бр.
през 2013 година и 527 бр. през 2012 г. /
производства по чл.310 ГПК – 65 бр. / при 91 бр. през
2013 година и 81 бр. през 2012 г./;
административни по ЗСПЗЗ– постъпили са 6 броя
дела, докато през предходните три години няма постъпление на
дела от този вид/
частни граждански дела – 258 бр. /при 303 броя през
2013 г. и при 330 бр. през 2012 г./;
дела по чл.410 и 417 т. 1 до 9 от ГПК – 1753 броя, /
при 1959 броя през 2013 г. и 2128 през 2012 г./
дела от и срещу търговци – 50 броя през отчетната
година /при 70 броя през 2013 г. и 67 броя през 2012 г./
други граждански дела – 143 броя за отчетната година
/при 137 през 2013 година и 171 броя през 2012г./.
По видове граждански спорове постъплението е, както
следва:
Новообразуваните дела по СК са 220 през 2014 година, 272
през 2013 г., при 230 през 2012 г.
Постъпилите облигационни искове през 2014 година са
268 броя, спрямо 294 броя за 2013 г. и 345 бр. през 2012 г.
Вещните искове са 17 през 2014 година, спрямо 35 за 2013
г. и 37 през 2012 г.
Делбите през 2014 г. са 25 броя дела, при 24 дела за 2013
г., и 26 дела за 2012 г.
Исковете по КТ са 40 броя /спрямо 47 броя през 2013 г., и
37 за 2012 г/
Делата по Закона срещу домашното насилие са 46 броя
/спрямо 37 броя през 2013 г. и при 31 за предходната година/

По Закона за закрила на детето са образувани 58 броя
дела /спрямо 62 броя за 2013 г. и при 71 броя дела за 2012 г./
Други дела - 400 броя за 2014 г., спрямо 440 броя за 2013 г.
и 501 броя за 2012 г.
Брой на делата за разглеждане към 31.12.2014 г.
Общия брой на гражданските дела за разглеждане към
31.12.2014 г. е 3022 броя. /През 2013 г. същите са били 3377
броя, а през 2012 г. - 3661 броя./
По видове дела същите се разпределят, както следва:
граждански дела по общия ред – 652 броя спрямо 715
броя за 2013 г. и 752 бр. за 2012 г. ;
производства по чл.310 ГПК – 85 бр.;
административни по ЗСПЗЗ– 6 бр.;
частни граждански дела – 264 бр., при 305 през 2013 г.
и 331 бр. през 2012 г.
дела по чл.410 и 417 т. 1 до 9 от ГПК – 1764, при 1987
бр. през миналата година;
дела от и срещу търговци – 86 броя при 90 бр. за 2013
г.
други – 165 броя при 170 броя за 2013 г.
По видове граждански спорове общият брой на делата за
разглеждане е, както следва:
Дела по СК – общо 278 бр., като през 2013 г. те са 321 броя,
през 2012 г. са били 294.
От така посочените общо за разглеждане дела, общо
свършени са 222, останали несвършени са 56, а 17 са обжалвани.
Облигационните искове общо за разглеждане през 2014 г.
са 403 броя. През 2013 г. те са били 424 броя, а през 2012 г. - 518
броя.
Вещните искове, общо сложени за разглеждане са 38 броя.
През 2013 г. са били 55 броя, а през 2012 г. същите са били 52
броя.
От посочените 38 дела, 30 са свършени, 8 са останали
несвършени, 16 са обжалвани.
Делбите общо през 2014 г. са 49. През 2013 г. са били 54
броя, а през 2012 г. са били 58.

От посочените 49 броя дела, 31 са свършени, 10 са
обжалвани, а 18 са останали несвършени в края на периода.
Исковете по КТ са общо 55 за 2014 г., при 61 за 2013 г., и
47 през 2012 г.
От посочените 55 броя дела, свършени са 39 броя, 18 са
обжалвани и 16 са останали несвършени.
Делата по Закона срещу домашното насилие са общо 49,
спрямо 39 за 2013 г. и 32 за 2012 г.
От посочените 49 дела, 46 са свършени, 3 са несвършени и 5
са обжалвани.
По Закона за закрила на детето са сложени за разглеждане
64 броя дела, при 71 бр. през 2013 г. и 73 дела през 2012 г.
От посочените 64 бр. дела, 63 са свършени, а 1 е останало
несвършено в края на отчетния период. Едно дело е обжалвано.
Сравнителен анализ на гражданските дела за 2014 г.
Общия брой на постъпилите за разглеждане граждански
дела през 2014 г. бележи същия спад, какъвто се е отчел и през
предходната година, спрямо 2012 г. Очевидна е тенденцията за
намаляване на всички видове дела в почти еднакъв мащаб.
Причината е в спадащата икономическа активност на
населението в района на съда.
Не съществуват никакви проблеми по приложението на
процесуалните и материални закони, които да оказват влияние
върху постъплението и структурата на гражданските дела. ГПК
от 2008 г. има своето стабилно приложение и не малка
тълкувателна практика.
Тенденциите на спад на постъплението през последните
години са в причинна връзка с общата неблагоприятна
икономическа ситуация на ниски доходи, ограничено
потребление, свит пазар, слабо кредитиране и затруднена
търговска практика.
При всички “големи кредитори”, които внасят стотици дела
годишно в ГРС- кредитни къщи, доставчици на услуги и мобилни
оператори, се отбелязва спад на постъплението им. Същото се
отнася и за банките, внасящи искания по чл.417 от ГПК.

Въпреки това заповедните дела по чл.410 и чл.417 ГПК са
делата с най-голямо постъпление за съда и въпреки занижението,
сумата продължава да бъде висока и продължава да изисква
значителна част от капацитета на съда, с оглед тази структура на
делата. От правораздавателна гледна точка те не са същински
дела /не се решават спорове/, но от деловодна гледна точка те не
се различават по нищо от класическите дела, обработката им в
деловодството на съда е също толкова трудоемка и допълнително
усложнена от огромното количество и кратките срокове за
изпълнение по закон. При деловодната обработка на тези дела,
бяха включени съдебните секретари, без които служба
„деловодство” не би била в състояние да обработи в срок цялото
постъпление.
В края на година е налице и намаление на съдийския състав
на ГРС от граждански съдии, които разглеждат този вид дела
Постъплението на искови производства през изтеклата
2014 г. не бележи значима промяна, нивата търпят известни
колебания.
Неголям спад има при облигационните производства,
защото в тази група се включват установителните искове по
чл.422 от ГПК, които се водят след оспорване на заповедите за
изпълнение по чл.410 и 417 от ГПК. Това намаление е логично
на фона на спада при самото заповедно производство, тъй като
по-малкото заповедни дела водят до по-малко възражения и
оттам на по-малък брой на установителните искове, които се
водят, за да се установи съществуването на оспореното вземане.
В групата на т. нар “други дела”, където е регистриран спад
на отрицателно-установителните искове, че не се дължат
корекционните сметки, изготвени от енергодружествата.
Промяната на практиката по тези дела доведе до почти пълното
им изчезване.
Забелязва се увеличено постъпление само в групата на
делата за защита срещу домашно насилие. Причината може да се
търси само в завишаване на доверието на гражданите към този
вид защитна процедура. Оказва се че ЗЗДН работи ефективно и
като съдебна процедура и резултатност на мерките, които
предвижда.

Свършени граждански дела
Общият брой на свършените през годината граждански дела
е 2770 бр. От тях в срок до 3 месеца са свършени общо 2700 дела,
или 97,00%. За съпоставка може да се отбележи, че броят на
свършените граждански дела през 2013 г. е 3084 или 97%, а през
2012 г. е 3355 дела – 96%.
По видове дела, броят на свършените такива през 2014 г.
се разпределя, както следва:
Граждански дела по общия ред –
Всичко свършени през 2014 г. са 464 броя, от които 408,
или 88 % в срок до 3 месеца.
Всичко свършени през 2013 г. са 513 броя дела, от които
436 или 85 % в срок до три месеца;
Всичко свършени през 2012 г. са били 548 броя дела, от
които 443, или 81% в срок до 3 месеца.
Дела по чл.310 ГПК –
Всичко свършени са 71 броя дела, от които 97% в срок
до три месеца.
През 2013 г. всичко свършени са 90 дела, от които 99% в
срок до три месеца
През 2012 г. всичко свършени са 82 броя дела, от които 81
или 99% в срок до три месеца.
Административни дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ – общо
свършени са 4 дела, в срок до три месеца – 100%
Частни граждански дела –
Всичко свършени през 2014 г. са 259 броя дела, от които
в срок до три месеца 259 броя или 100%.
Всичко свършени през 2013 г. са 299 броя дела, от които
всички – 100 % в срок до три месеца.
Всичко свършени през 2012 г. са 329, от които всички – 100
% в срок до три месеца;
Делата по чл.410 и 417 –
Всичко свършени през 2014 г. са общо 1761 броя дела, от
които 100 % в срок до три месеца;
Всичко свършени през 2013 г. са 1976 броя дела, от които
100% са в срок до три месеца.
Всичко свършени през 2012 г. са 2130 броя, от които 2130
са в срок до три месеца – 100%

Дела от и срещу търговци –
Всичко свършени през 2014 г. – 57 броя, от които в срок до
три месеца – 49 броя или 86%.
През 2013 г. са свършени общо 59 броя дела, от които всрок
до три месеца 47 броя или 80%.
През 2012 г. общо свършени са 96 броя дела, от които в
срок до три месеца – 74 броя или 77%.
Други граждански дела
Всичко свършени през 2014 г. – 154 броя, от които в срок до
три месеца – 150 броя или 97 %.
През 2013 г. са свършени общо 147 броя дела, от които в
срок до три месеца 145 броя или 99%.
През 2012 г. общо свършени са 170 броя дела, от които в
срок до три месеца – 158 броя или 93 %.
Брой на решените дела с акт по същество
Броят на решените с акт по същество граждански дела е
общо 2501 бр.
По видове граждански дела разпределението по този
показател е, както следва:
граждански дела по общия ред – 319 броя, при 357 бр.
за 2013 г. и 390 броя през 2012 г.
производства по чл.310 ГПК – 48 броя през 2014 г.
спрямо 61 броя през 2013 и 56 броя през 2012 г.
производство по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ – 1 брой;
частни граждански дела – 246 броя за 2014 г. при 280
броя през 2013 г., при 317 броя през 2012 г.
дела по чл.410 и 417 от ГПК – 1730 броя през 2014 г.,
при 1926 броя през 2013, и 2059 бр. през 2012 г.
дела от и срещу търговци – 37 броя през 2014 г., при
40 броя през 2013 г. и 69 броя през 2012 г.
други – 120 дела през 2014 г., при 125 броя през 2013 г
и 149 броя през 2012 г.
Брой на прекратени граждански дела през 2013 г. в ГРС
Общо прекратените граждански дела са 269 бр. при 295
броя през 2013 г. През 2012 г. същите са били 315 броя.
При гражданските дела най-голяма брой прекратени такива
има при делата по общия ред – 145 бр. Прекратените частни

граждански дела са 13, а прекратените производства по чл.310
ГПК – 23 бр. Прекратените търговски и други – съответно 20 и 34
броя. Прекратените по чл.410 и чл.417 от ГПК са 31 броя.
Съпоставката с предходната година сочи неголяма разлика, което
не поставя въпроси за анализ и само затвърждава обичайните
равнища на прекратените дела.
При гражданските дела отново най-типичната причина за
прекратяване е постигане на спогодби между страните или
оттегляне на предявените искове. Макар и по–рядко се среща
недопустимост на исковата претенция. Частните граждански дела
се прекратяват поради изчерпване на предмета на
производството.
Висящи дела в края на отчетния период.
По видове дела, останалите несвършени такива в края на
отчетния период, се разпределят, както следва:
граждански дела по общия ред – 188 бр. при 202 бр. за
2013 г., спрямо 204 за 2012 г.
производства по чл.310 ГПК – 14 броя през 2014 г., 20
броя през 2013 г., при 19 броя за 2012 г.
частни граждански дела – 5 за 2014 г., 6 за 2013 г., 2 за
2012.
дела по чл.410 и 417 от ГПК – 3 за 2014 г., 11 за 2013
г., спрямо 28 за 2012 г.,
дела от и срещу търговци – 29 броя броя, при 31 броя
през 2013 г. и 20 за 2012 г.
Обжалвани и протестирани съдебни актове
Броят на обжалваните граждански дела през 2014 г. е 189
броя дела. От всичко върнатите през годината дела, 101 са
потвърдени, 48 са отменени и 29 изменени.
През 2013 г. те са 259 бр. От всичко върнатите през
годината потвърдени са 176, изменени 46, а отмени - 43 броя.
За съпоставка броят на обжалваните актове през 2012 г. е
297. От всичко върнатите през годината потвърдени са 167 бр.,
изменени са 31, а отменени – 28 броя.

Основните причини за изменянето или отменянето на
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 първата инстанция
второинстанционния съд е направил различен правен извод
От горе изложеното може да се направи извод, че има
тенденция за намялване на броя на обжалванията.
Процентно съотношение на отменените, изменените и
оставени в сила съдебни актове с решените по същество.
Съотношението на изменените с решените по същество
съдебни актове е 1,16 %.
Съотношението на потвърдените с решените по същество
съдебни актове е 4,04 %.
Съотношението на отменените с решените по същество
съдебни актове е 1,91 %.

Наказателни дела
Брой на постъпилите дела
Броят на постъпилите наказателни дела през 2014 г. е 1368
броя. През 2013 г. той е бил 1150 дела, а през 2012 г. - 1277 броя.
Горните данни показват увеличение спрямо предходните две
години , което е по-чувствително спрямо 2013 г.
Най-голям
дял
имат
новообразуваните
дела
от
административен характер – 340 бр. През 2013 г. техния брой е
бил 481, а през 2012 г. те са били 490 бр. Вижда се, че разликата
с предходните години е в посока на намаляване.
Няма промяна във външните фактори, които влияят на ръста
на постъпление - високите размери на санкциите, предвидени за
някои нарушения и затрудненото финансово състояние на
гражданите и фирмите, което ги мотивира да искат намаляване
размера на глобите. В този смисъл намаленото постъпление на
делата от административен характер следва да се търси в
практиката на административнонаказващите органи, като няма
пряка взаимовръзка с работата на съда. Типичен пример затова са
АНД за обжалване на наказателни постановление по Закона за
движение по пътищата. През отчетната година те са 128 бр.,
докато през 2013 година са били 311. Сериозната разлика има
обяснение с вътрешни организационни проблеми в структурата
на МВР – намален кадрови ресурс, предвид командироването на
полицейски служители в граничните райони, Тълкувателното
решение на ВАС, касаещо издаването на електронни фишове от
мобилни устройства и др.
Следващи в ръста на постъпление са частни наказателни
дела – общо 746 броя. През 2013 г. са 378 броя, а през 2012 г. те
са били 447 броя. Завишението е чувствително и има конкретно
обяснение. До месец февруари 2014 г. исканията, по Закона за
електронните съобщения за издаване на разрешения по чл.250в от
Закона за електронните съобщения бяха разглеждани като
преписка, без да се образуват в дела. По този начин през месец
януари 2014 г. са разгледани 64 искания. С промените в
Правилника за администрацията в съдилищата – ДВ №8 от
28.01.2014 г., този пропуск беше отстранен, като от 01.02.2014 г.
по тези искания започна образуването на частни наказателни

дела. До края на отчетната година в ГРС са образувани общо 442
броя дела, от които 123 броя класифицирани ЧНД. Общо с
преписките до месец февруари, в Районен съд са разгледани 506
искания.
През 2013 г. искания по Закона за електронните съобщения
за издаване на разрешения по чл.250в от Закона за електронните
съобщения, са 572 преписки, а през 2012 г. този брой е 628
преписки .
На следващо място са разпитите – 113 през отчетната
година, спрямо 150 през предходната и 164 за 2012 г.
Намалението от 37 дела има логично обяснение в общата
тенденция за намаляване на наказателните дела от общ характер,
а също и преписките и дознанията, които отчитат и
Прокуратурата и Полицията. Като резултат от общото намаление
на делата, не може да няма спад при делата от досъдебното
производство. Обсъжданията, проведени с дознателския екип на
РУП навеждат и на още един фактор, който влияе на
постъплението – използват се други процесуални способи за
„закрепване” показанията на лицата, като например в хипотезата
на чл.279 ал.2 – обясненията на обвиняем пред орган на
досъдебното производство да се извършват в присъствието на
защитник, което също е основание за приобщаването им в
съдебната фаза на процеса. Възможно е и в някаква степен да са
осмислени и многократното ни настояване за по-голяма
прецизност, преценка и редуциране на разпитите до случаите,
които действително отговарят на хипотезите, предвидени в
закона, тъй като разпитът пред съдия е един огромен ангажимент
за съдиите предимно от към разход на време.
Намаление има и при делата по чл.243 НПК – съдебния
контрол върху прекратяването на наказателното производство от
прокурора. Делата от този вид през 2014 г. са 22 докато през 2013
година са 30, а през 2012 г. са били 35. Макар че като цифрово
изражение очертава низходяща линия, намаляването на
постъплението е в стойности, които говорят по-скоро за
запазване на нивата. Съпоставката на данните с РП Габрово
показва, че прокурорските преписки, които се прекратяват също
имат незначително намаление. В такъв случай по-малкия брой

дела, които се образуват в съда се явява последица от общата
тенденция във всички фази на наказателното производство.
Мерките за неотклонение – чл.63 и чл.65 от НПК през 2014
г. са 14, за 2013 г. са били също 14, спрямо 15 за 2012 г. И тук
стойностите показват запазване равнището на постъпление за
последните три години.
Намалели са делата за налагане на медицински мерки по ЗЗ
и НК – 13 през 2014 г., спрямо 11 през 2013 година и 14 през
2012 г.
От изложеното по-горе е видно, че увеличеното
постъпление на наказателни дела в най-голяма степен се дължи
на увеличения брой на частните наказателни дела и по-конкретно
на по чл.250в от ЗЕС. Отново ще подчертая, че тези дела
неоснователно се подценяват като сложност и тежест в сравнение
с останалите видове. Те представляват един много сериозен
ангажимент за съдиите, тъй като повечето случаи се разглеждат в
изключителни кратки срокове, изискват своевременно реагиране,
а не малко от тях са и изключително трудоемки. Делата по чл.243
НПК на практика представляват едно “мини” разглеждане на
делото в закрито заседание, тъй като изискват подробно, пълно и
точно запознаване с целия приложен материал по делото, чието
прекратяване е постановил прокурора.
Същите констатации могат да се направят и при
кумулациите, които са 38 през 2014 година, спрямо 35 през 2013
г. и 57 през 2012 г.
Исканията за разрешаване/одобряване на обиск и
претърсване – 79 през отчетната година при 102 през 2013
година и 97 за предходната 2012 г.
Наказателните дела от общ характер са 225 за 2014 година,
през 2013 година са били 249 през 2013 г. и 297 бр. през 2012 г.
Видно е, че броят на тези дела е намалял, по -чувствително
спрямо 2012 г. Разликата не е съществена и съответства на
констатираната тенденция за леко снижаване ръста на
постъплението, без да дава основания за кардинални изводи в
тази насока. По-скоро може да се приеме, че става въпрос за
обичайните колебания в ръста на постъплението, без да може да
се формира изводи за промени и възникване на нови процеси в
обществената нагласа.

Постъпилите през отчетната година наказателни дела от
частен характер са увеличени спрямо предходната година. Те са
21 през 2014 година, като през 2013 година са били 14, а през
2012 г. са били 11.
Постъпилите дела по чл.78а от НК се характеризират със
стабилност на постъпление –36 за 2014 година, при 28 броя за
2013 г. и 32 броя за 2012 г.
По видове престъпления по глави от НК, постъплението
на делата се разпределя, както следва:
Гл.II – Престъпления против личността - новообразувани са
9 дела за 2014 година, при 7 дела за 2013 година и 7 през 2012 г.
Гл.III- Престъпления против правата на гражданите –няма
постъпление за 2014 година, 1 дело за 2013 г. и 1 дело за 2012
година.
Гл.IV – Престъпления против брака, семейството и
младежта – 21 броя за 2014 година, спрямо 13 броя през 2013
година и 24 бр. през 2012 г.
Гл.V – Престъпления против собствеността – 72 броя през
отчетната година, 88 броя дела през 2013 г., при 107 дела през
2012 г.
Гл.VI – Престъпления против стопанството – 10 броя през
отчетната година, 13 броя през 2013 г. и 8 броя за 2012 г.
Гл.VII –Престъпления против финансовата, данъчната и
осигурителната система – няма образувани дела през 2014, 2013
и 2012 г. .
Гл.VIII – Престъпления против дейността на държавни
органи и обществени организации – 2 броя за отчетната 2014
година, за 2013 година са постъпили 4 броя и 1 за 2012 г.
Гл.IX – Документни престъпления – 14 през отчетната 2014
година, спрямо 15 броя през 2013 г. и 17 през 2012 г.
Гл.X – Престъпления против реда и общественото
спокойствие –3 за отчетната година, спрямо 4 за 2013 г. и 3 през
2012 г.
Гл. XI- Общоопасни престъпления – 94 за 2014 година,
спрямо 104 за 2013 г. и 129 броя през 2012 г.

Брой на делата за разглеждане към 31.12.2014 г.
Общия брой на наказателните дела за разглеждане към
31.12.2014 г. е 1523. През 2013 година те са били 1343, а през
2012 г. те са били 1489. По видове, същите се разпределят, както
следва:
наказателни общ характер дела - 266 броя, при 311
броя за 2013 година и 377 броя през 2012 г.
наказателни частен характер дела – 27 броя за 2014
година, спрямо 21 броя за 2013 г и 17 броя през 2012 г.
дела по чл.78А от НК – 40 броя за 2014 година, спрямо
33 броя за 2013 г. и 37 броя през 2012 г.
частни наказателни дела – 638 броя за 2014 година,
спрямо 235 броя през 2013 г. и 287 през 2012 г.
частни наказателни дела – разпити – 113 броя през
2014 година, спрямо 150 броя за 2013 година и 164 броя през
2012 г.
административнонаказателен характер дела – 439 броя
за 2014 година, спрямо 593 броя през 2013 г. и 607 броя през
2012 г.
По видове престъпления по глави от НК, броят на
делата за разглеждане се разпределя, както следва:
Гл.II – Престъпления против личността делата за
разглеждане общо са 11 докато през 2013 година са 10, а през
2012 г. са били 13.
От така посочените общо 11 дела за разглеждане, свършени
са 9 броя, обжалвани са 4, останали несвършени в края на
отчетния период са 2 дела.
Гл.III- Престъпления против правата на гражданите – за
2014 година няма дела разглеждане и по 1 за 2012 г. и 2013 г.
Гл.IV – Престъпления против брака, семейството и
младежта – 26 броя за 2014 година, 21 броя за 2013 г. и 34 бр. за
2012 г.
От посочените 26 дела, 22 са свършени, а 4 са останали
несвършени в края на периода.
Гл.V – Престъпления против собствеността – 93 броя през
2014 година, 118 броя през 2013 г. и 151 броя за 2012 г.

От сложените за разглеждане общо 93 бр. дела, 71 са
свършени, обжалвани или протестирани са били 24 дела, като
несвършени в края на периода са останали 22 дела.
Гл.VI – Престъпления против стопанството – 15 броя за
2014 година, 15 броя за 2013 г., спрямо 12 броя за 2012 г.
От посочените 15 броя дела са свършени 14, а 1 е останало
несвършено в края на отчетния период. Обжалвани са 4.
Гл.VII –Престъпления против финансовата та, данъчната и
осигурителната система – 0 бр.
Гл.VIII – Престъпления против дейността на държавни
органи и обществени организации – 5 дела през 2014 година, 4
дела през 2013 г., при 2 дела през 2012 г.
От посочените 5 дела са свършени 5 дела и 3 дела са били
обжалвани.
Гл.IX – Документни престъпления – 15 броя за 2014 година,
18 броя за 2013 г. при 20 броя за 2012 г.
От посочените 15 броя дела за разглеждане през 2014 г., 11
са свършени, а 4 са останали несвършени в края на периода.
Обжалвани дела няма.
Гл.X – Престъпления против реда и общественото
спокойствие – 3 през 2014 година, 5 през 2013 г., както и 5 през
2012 г.,
От посочените 3 дела, две са свършени, едно е останало
несвършено в края на периода и 3 дела са били обжалвани.
Гл. XI- Общоопасни престъпления – 98 броя за 2014 година,
121 бр. за 2013 г., спрямо 139 броя през 2012 г.
От посочените 98 броя дела за разглеждане през 2014 г., 94
са свършени, 7 са обжалвани, 4 са останали несвършени в края на
периода.
Анализът на постъплението и на общия брой дела за
разглеждане показва общата тенденция за запазване ръста на
постъпление. Въпреки че разликите не са фрапиращи при почти
всички видове дела.
По видове престъпления от НК, най – голям дял имат
престъпленията против собствеността и общоопасните
престъпления, които остават най-характерни за района.

Брой на свършените наказателни дела
Броят на свършените наказателни дела през 2014 година
1382 броя. От тях 1165 бр., или 84 % са свършени в срок до 3
месеца.
По видове дела, броят на свършените такива през 2014 г.
се разпределя, както следва:
Наказателни общ характер дела – през 2014 година са
228 броя, от тях 171 – 75% са свършени в срок до три месеца
През 2013 г. – 270 броя, от тях 196 – 73% са свършени в
срок до три месеца.
През 2012 г. са свършени 310 бр., от които 214 или 69% ,в
срок до три месеца.
Наказателни дела от частен характер –
Всичко свършени са 21 дела, от които 12 – 57% в срок до
три месеца
През 2013 година свършени са 15 броя дела, от които 8 –
53% в срок до три месеца.
През 2012 г. всичко свършени са 10 броя дела, от които 4 40% са в срок до три месеца.
Дела по чл.78А от НК – всичко свършени са 34 броя, от
които 24 – 79% в срок до три месеца
През 2013 година всичко свършени са 29 бр. дела, от които
23 – 79 % в срок до три месеца.
Всичко свършени през 2012 г. са 32 дела, от които 23 – 72
%в срок до три месеца
Частни наказателни дела – през 2014 година – 630 дела,
от които всички – 100% в срок до три месеца
През 2013 г. – 230 дела, от които всички – 100% в срок до
три месеца.
През 2012 г. са свършени 280 дела, от които всички – 100%
в срок до три месеца.
Частни наказателни дела – разпити – извършени са 113
разпити, всички са приключили в срок до три месеца
През 2013 година са извършени са 150 разпити, всички
приключили в срок до три месеца.
През 2012 г. са извършени 164 разпита, всички приключили
в срок до три месеца.

Административнонаказателен
характер
дела
–
свършени са 356 броя дела, от които 212 – 60% в срок до три
месеца
През 2013 година свършени са 494 бр. дела, от които 348
броя – 70% в срок до три месеца
През 2012 г. са свършени 495 броя дела, от които 342 броя
или 69% в срок до три месеца.
Брой на решените дела с акт по същество
Общият брой на наказателните дела, решени с акт по
същество в ГРС е 1226 бр. По видове дела разпределението по
този показател е, както следва:
наказателни общ характер дела - 146 броя, при 171 за
2013 година и 198 броя за 2012 г.
наказателни частен характер дела – 11 броя за 2014
година, при 10 броя през 2013 г. и 4 броя през 2012 г.
дела по чл.78А от НК – 32 броя за 2014 година, при 27
броя за 2013 г. и 27 броя за 2012 г.
частни наказателни дела – 611 броя за 2014 година,
спрямо 214 броя за 2013 г. и 249 броя за 2012 г.
частни наказателни дела – разпити – 113 броя за 2014
година, спрямо 150 броя през 2013 и 164 бр. за 2012 г.
административнонаказателен характер дела – 313 броя
за 2014 година, спрямо 425 броя за 2013 г. и 447 броя през 2012
г.
През 2014 г. в ГРС са постановени 156 осъдителни
присъди.
Осъдените лица са общо 309 за 2014 година, при 322 за
2013 година и 378 през 2012 г.
ГРС

Брой на прекратените наказателни дела през 2014 г. в

Общо прекратените наказателни дела през 2014 година
са 156 броя, за 2013 г. са 191. През 2012 г. същите са били 207
бр.

При наказателните дела, прекратените дела от общ характер
са 82, като всички са прекратени със споразумение по чл. 381 и
чл. 384 от НПК. За съпоставка прекратените през 2013 година са
99, като от тях 92 бр. са прекратени със споразумение по чл.381 и
чл.384 от НПК. Върнати за доразследване са 7 бр. През 2012 г.
броят на прекратените дела е общо 108 броя, а върнатите за
доразследване дела от общ характер са били 7.
При посочените данни може само да се отбележи, че за пръв
път в сравнение с предходните години няма дела, прекратени на
друго основание, освен със споразумение по чл.381 и чл.384 от
НПК.
Висящи дела в края на отчетния период.
По видове наказателни дела, останалите несвършени такива
в края на отчетния период, се разпределят, както следва:
наказателни общ характер дела – 38 за 2014 г., при 41
бр. за 2013 г. и при 62 за 2012 г.,
наказателни частен характер дела – 6 броя за 2014 г.
при 6 за 2013 г., 7 за 2012 г.,
дела по чл.78А от НК –6 броя за 2014 г., 5 за 2013 г., 8
за 2012 г.
частни наказателни дела – 8 за 2014 г., 5 за 2013 г.,7 за
2012 г.
частни наказателни дела – разпити – 0 бр.
административнонаказателен характер дела – 83 за
2014 г., при 99 за 2013 г. и 112 за 2012 г.,
Обжалвани и протестирани съдебни актове
През отчетната 2014 г. наказателните дела, които са били
обжалвани или протестирани са 229. От тях потвърдени са 37
броя, отменени – 3 броя и изменени – 5 броя. През 2013 г. са
били обжалвани или протестирани 283 броя дела, а през 2012 г. –
270 дела
Няма нови причини, поради които са изменени или
отменени актовете на районния съд. Те отново се свеждат
предимно до различни правни изводи, които горните инстанции

са направили въз основа на доказателствата, събрани от
първоинстанционния съд. Противоречивата съдебна практика,
продиктувана от непрецизната законодателна дейност също
допринася за разнопосочни изводи. Има няколко случая на
отмяна на съдебни актове, поради допуснати технически грешки.
Немалкото натоварване, стремежът за бързо и срочно писане на
делата, понякога води до недоглеждане при техническата
обработка на файловете. Най-често остават некоригирани стари
текстове, които правят изложенията неясни и противоречиви,
поради което такива актове са отменяни от горните инстанции.
При изменените актове най-често става въпрос за изменение
в частта, касаеща 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 0,82 %
Съотношението на потвърдените с решените по същество
съдебни актове е 15,09 %.
Съотношението на отменените с решените по същество
съдебни актове е 4,40 %.
Съотношението на внесените обвинителни актове и
постановените осъдителни присъди /наказана престъпност/ е
83,55 %, като тук са включени и определенията, с които се
прекратява наказателното производство със споразумение
Оправдателни присъди – причини
През 2014 г. в ГРС има постановена 1 изцяло оправдателна
присъда по делата от общ характер. Има и две постановени
присъди, с по 2-ма подсъдими, по които има оправдани две лица.
По наказателните дала от частен характер има постановени 4
оправдателни присъди.

През 2013 г. в ГРС има постановени 5 оправдателни
присъди, всички по дела от общ характер. По наказателните дала
от частен характер има постановени 2 оправдателни присъди.
През 2012 г. оправдателните присъди са били 13 – само по
дела от общ характер.
И тук няма нови основания, които могат да се изтъкнат като
причина за оправдателните присъди. Отново най-често такава
причина е недоказаност на обвинението по несъмнен начин. В
някои случаи е било прието че липсва субективния елемент от
състава на престъплението, за което подсъдимият е предаден на
съд, в други – не е установено авторството на деянието или други
съществени елементи от състава на престъплението. До момента
в РС Габрово не е отчитан такъв резултат и фактът, че през 2014
г. има само една оправдателна присъда по делата от общ характер
прави безпредметно обсъждане на причините за постановяване на
оправдателни присъди въобще. Принципното ми становище е, че
ако броят на оправдателните присъди не е фрапиращо висок, те
не могат да бъдат третирани като негативно явление в системата
на правораздаването. Те са израз на обективност и спазване на
основните принципи в наказателното производство.
През 2014 г. в Районен съд Габрово са постановени 136
броя влезли в сила присъди. Влезли в сила през годината са и
82 бр. определения за прекратяване на наказателното
производство със споразумения. Броят на лицата, осъдени с
влязла в сила присъда е 138. Освен това 89 лица са наказани
със споразумения. Броят на оправданите с влязла в сила
присъда лица е 5.
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
2014 г. не са разглеждани дела със значим обществен интерес.

БЮРО СЪДИМОСТ

През 2014 г. в Бюро “Съдимост” при Районен съд
Габрово са издадени 5 250 свидетелства за съдимост и общо
3483 справки.
През 2013 г. в Бюро “Съдимост” при Районен съд
Габрово са издадени 5 256 свидетелства за съдимост и 1283
справки. По запитване от други съдилища, по електронен
път са изпратени още 2344 справки – или общо 3627.
През 2012 г. този брой е бил 4969 броя свидетелства за
съдимост и 3749 броя справки.
Видно, че разликите са почти незначителни, с почти
идентични
данни
за
постъплението.
Техническата
обезпеченост и подобрената организация на работа запазиха
доброто обслужване на гражданите при издаване на
свидетелствата за съдимост. Същите се издават в деня на
подаване на заявлението за лицата, родени в Габрово и на
следващия – за лицата, родени в други населени места.
Бюлетините на лицата, които са осъждани, се докладват на
дежурния
съдия,
който
разпорежда
вписване
на
осъжданията, ако не са налице условия за издаване на чисто
свидетелство.
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 се улеснява не само работата на
административния персонал, но се повишат качеството и
бързината при обслужване на гражданите и се свеждат до
минимум евентуалните пропуски и грешки при извършване на
справки и издаване на свидетелствата за съдимост. Въпреки
липсата на изградена директна междуградска свързаност до
София, системата има изградена връзка на база “vpn - канал” с
централната база данни в МП и оттам и с всички служби “Бюро
Съдимост” в другите районни съдилища, разполагащи с Интернет
връзка. Като цяло до момента системата работи стабилно,
надеждно и безотказно. През юли 2012г. беше ъпдейтната
версията на системата и бяха добавени нови функционални
възможности покриващи напълно промените в Наредба 8.

Бюро “съдимост” при Районен съд Габрово продължава
да се обслужва от съдебния деловодител Мария Кирова.
Нейното излизане в продължителен отпуск по болест, обаче
наложи функциите да се изпълняват от съдебните секретари
Веселина Йосифова, Маргарита Иванова и Стефка Митева.
За тяхната работа давам висока оценка, тъй като те успяха
да съчетават ежедневните си задължения като съдебни
секретари с възложените задължения в Бюро Съдимост, без
това да се отрази в негативен план на която и да е от
извършваните дейности.

СЪДЕБНО
ИЗПЪЛНЕНИЕ

2014 г. започна с обичайния състав от ДСИ в СИС при
РС Габрово - Станимира Иванова и Теодора Димова. През
месец май 2014 г., ДСИ Теодора Димова излезе в отпуск
поради бременност и преди раждане, считано от 10.06.2014
На нейно място, считано от 11.06.2014 г. беше назначен
Ясен Чавдаров, при условията на чл.68 ал.1 т.3 от КТ – до
завръщане на титуляра. На 02.07.2014 г. колегата Теодора
Димова внезапно почина. Изразявам дълбоката скръб от тази
загуба, която разтърси всички и остави усещане за празнота
в колектива ни.
След смъртта на г-жа Димова, ДСИ Чавдаров беше
назначен на длъжността „държавен съдебен изпълнител” при
условията на чл. 68 ал.1 т.4 от КН – до провеждане на
конкурс, считано от 03.07.2014 г.

През 2014г. Съдебно - изпълнителна служба при Районен
съд Габрово е работила по принудителното събиране на вземания
на физически и юридически лица, както и по изпълнение
решенията, определенията и разпорежданията на съдилищата,
постановленията на прокуратурата, както и други действия
определени със закон в правомощията на Държавен съдебен
изпълнител.
През отчетния период за 2014г. в СИС при ГРС са
постъпили 329 броя молби за образуване на изпълнителни дела
или с 174 броя по – малко в сравнение с предходния отчетен
период през 2013 година, които са били 503 броя молби за
образуване на изпълнителни дела. Всички постъпили молби са
разпоредени за образуване на изпълнителни дела, към които са
представени изискуемите приложения от изпълнителни листи,
обезпечителни заповеди, решения на чуждестранни съдилища,
подлежащи на принудително изпълнение на територията на
Република България и др.
Подлежащата на събиране сума по новообразуваните
изпълнителни дела възлиза на сумата в размер на 906 922 лева.
През отчетния период 2014г. са приключили с постановление за
прекратяване поради изплащане 197 броя изпълнителни дела.
Прекратени по други причини 181 броя изпълнителни дела и

изпратени по подсъдност 17 броя или общо 395 броя прекратени
дела. Прекратени дела за издръжка в това число са 33 броя.
Общо събраната сума по прекратените с влязло в сила
постановление за прекратяване на ДСИ изпълнителни дела през
отчетния период е в размер на 525 412 лева, а през 2013г. е била
в размер на 665 638 лева. В тази сума не е включена сумата по
перемираните дела, и тези изпратени по подсъдност на
съответния надлежен съдебен изпълнител, която е в размер на
2 113 786 лева, а в сравнение през 2013г. е била в размер на
76 118 лева.
Движението по изпълнителните дела е извършвано
съобразно изпълнителните способи по ГПК и по посочен от
взискателя способ на изпълнение. При всяко извършено от
длъжника плащана, както и за реализиране на принудително
изпълнение съдебните изпълнители са събирали дължимата
държавна такса. При всяко постъпление на парични средства по
изпълнителните дела е събирана
ДТ съответстваща на
постъпилата сума. Изрично в Тарифа №1 т.53 ал. 3 е записано, че:
”При частично събиране на парично вземане таксата се определя
върху целия дълг, но се събира част, съответстваща на събраната
сума.”, като плащането направо на кредитора не освобождава
длъжника от задължението да заплати дължимите държавни
такси.
Съгласно влязлото в сила изменение на Тарифа №1 по
отношение на дължимите държавни такси, в СИС при ГРС за
отчетния период е събрана държавна такса в размер на 55 310
лева, в с равнение с 2013г. сумата е била 66 704 лева или с
11 394 лева по малко е събраната държавна такса.
В СИС при ГРС се прави периодична проверка на
подлежащите на прекратяване изпълнителни дела по силата на
закона визирани в чл.433 ал.1 т.8 от ГПК, което е предпоставка
за намаляване висящността на изпълнителните дела, по които
няма движение или взискателят се е дезинтересирал от такова
движение поради постигане на извънсъдебно споразумение или
по причина мотивирала лично взискателя от въздържане на
принудителни изпълнителни действия по образуваните
изпълнителни дела.

Висящността на броя изпълнителни дела в СИС при ГРС в
началото на отчетния период за 2014г. е била 5 437 броя, а в края
на отчетния период 5 376 броя.
Висящите дела със социален характер, каквито са
вземанията по присъдена издръжка са 1 048 броя. Следва да се
има предвид, че реализиране на вземането по този вид дела е
дългосрочно.
През отчетния период се наблюдава намаляване движението
на изпълнителни дела образувани при Държавен съдебен
изпълнител към преминаването им към Частен съдебен
изпълнител.
През периода се запазва събирането на публични
задължения в полза на Национална агенция за приходите, от
длъжници по изпълнителните дела, съобразно привилегирования
характер на публичното вземане, установени по издадено на осн.
чл.191 ал.3 от ДОПК удостоверение изискано от ДСИ при всяко
новообразувано изпълнително дело и при всяко разпределение на
постъпили суми, като вземанията на осн. чл.458 от ГПК се
присъединяват към изпълнителното дело.
Често се използва съдействието на органите на Полицията
при осъществяване на изпълнителни действия правно
регламентирано в чл.275 от ЗСВ във вр. с чл.431 от ГПК.
В хода на движение на изпълнителните дела са насрочени 14
броя публични продажби на недвижим имот, и 4 броя продани на
движими вещи.
Срещи изпълнителни действия в СИС при ГРС са постъпили
2 броя жалби, от които 1 брой е уважена
За всяко предприето изпълнително действие на осн. чл. 434
от ГПК същото е обективирано в протоколи. През отчетния
период са насрочени 742 броя принудителни действия по опис,
оценка, определяне на пазач и други, които действия разпределен
на броя съдебни изпълнители се равнява на 30.91 принудителни
изпълнителни действия месечно. Следва да се отбележи, че през
отчетния период през първото полугодие Съдебно изпълнителна
служба при районен съд Габрово е работила с един държавен
съдебен изпълител.
Въз основа на гореизложеното, считам че през отчетния
период 01.01.2014г. – 31.12.2014г. Съдебно – изпълнителна

служба при Районен съд Габрово е работила в съответствие на
законовите и подзаконовите нормативни актови и дадените
задължителни указания на Окръжен съд Габрово.
Следва да се отбележи, че на 23.10.2013г. с акт за
регистрация по ЗДДС 070421300019499, държавните съдебни
изпълнители са регистрирани по ЗДДС, съгласно чл.3 ал.5 т.1 б.о
от ЗДДС и върху размера на таксите събирани от държавните
съдебни изпълнители се дължи ДДС.

СЪДИИ ПО
ВПИСВАНИЯТА

Като съдии по вписванията в началото на 2014 г.
започнаха работа Наталия Христова и Севдалина Георгиева.
Последната беше назначена при условията на чл.68 ал.1 т.3
от КТ – до завръщане на титуляра Кремена Косева /в отпуск
поради бременност и раждане/. На 02.07.2014 г. Косева
започна работа, а договорът със Севдалина Георгиева беше
прекратен.
Дейността им може да бъде обобщена със следните резултати:
ОБЩО ВПИСВАНИЯ – 4024
В това число:
1. Продажби –
2. Дарения –
3. Замени –
4. Ограничени вещни права –
5. Наеми –
6. Аренди –
7. Законни ипотеки –
8. Договорни ипотеки –
9. Възбрани –
10. Искови молби –
11. Обявени завещания –
12. Делби –
13. КНА –
14. АДС –
15. АОС –
16. Други актове -

1516
266
24
17
68
258
78
225
388
28
29
55
197
111
295
154

ОБЩО ЗАЛИЧАВАНИЯ – 448
УДОСТОВЕРЕНИЯ – 1725
ПРЕПИСИ– 1551
СПРАВКИ – 315

ОТКАЗИ по чл. 32а от Правилника за вписванията -

12 броя, от които два, регистрирани като обжалвани.

Събирани суми от държавни такси:

ВИД ТАКСА

БРОЙ

ОБЩА СУМА

4024

126315 лева

1725

26768 лева

1551

3105 лева

Приходи от устни справки

315

383 лева

ОБЩО:

7615

156571 лева

Стойност на таксите,
събрани от вписвания
Приходи от
удостоверения
Приходи от издадени
преписи

Въпреки кадровите промени, работата на съдиите по
вписвания запази нормалния ритъм. Проблеми от организационен
характер има във връзка със запазилото се вече години наред

статукво, при които съдиите по вписванията са на щат към
Районен съд, а служителите – към Агенция по вписванията.

ВЗЕТИ
МЕРКИ ОТ
АДМИНИСТРАТИВНИЯ
РЪКОВОДИТЕЛ
ЗА
РАБОТАТА НА СЪДА

В Районен съд Габрово има създадена организация на
работа, която е утвърдена, ефективна и резултатна.
Установени са добри практики, доказани във времето.
Значимият за Районен съд
фактор през 2014 г. беше
поредното намаляване числеността на съдийския състав, с
назначаването на съдия Кремена Големанова за съдия в ОС
Габрово. Така по-малко от година след запълването на щата
съдът отново е с овакантена съдийска бройка, което
безусловно дава отражение върху работата като цяло.
През 2013 г. председателят на съда извършва
ежемесечни проверки на организацията на дейността на
съдиите по образуването, движението и приключването на
делата. Актуални проблеми в работата са обсъждани на
свикваните формални и неформални срещи на съдиите.
На 17.01.2014 е проведено Общо събрание на съдиите
със следния дневен ред:
1.Запознаване на съдиите от РС Габрово с Акт за
резултатите от извършената комплексна проверка по
образуването,
движението
и
приключването
на
наказателните дела за 2011, 2012 и първото полугодие на
2013 година.
2. Запознаване на съдиите от РС Габрово с акт за
резултатите от извършената комплексна проверка по
граждански дела.
3. Обсъждане на дадените в Актовете на проверките
препоръки.
Като обсъди актовете за резултатите от извършените
комплексни проверки, общото събрание на съдиите излезе
със следните решения:
Производствата по чл.390 ГПК да се разглеждат от
съдиите, които са дежурни по график.
Делата, подлежащи на разглеждане по реда на Глава
XXV ГПК „бързо производство” да бъдат маркирани с жълт
етикет.
Изработването на времеви стандарти за произнасяне на
различните състави по един и същ начин с разпорежданията

по чл.131 и чл.140 ГПК не е възможно, с оглед начина на
работа на отделните състави, както и предвид това че ГПК
не определя такива срокове за произнасяне.
В общоорганизационен план може да се отбележи и
това, че през 2014 г. бяха извършвани ревизии в служба
„Деловодство”. Констатирани бяха някои пропуски, което
наложи
необходимостта
от
мерки.
Със
заповед
№62/02.04.2014 г. на Административния ръководител беше
наложено дисциплинарно наказание „забележка” на
съдебния
деловодител Светла Величкова на основание
чл.187 т.3 и чл.38 т.5 и 7 от КТ.
През 2014 г. беше извършена процедура по
унищожаване на дела с изтекъл срок, съобразно чл.62 от
Правилника за администрацията в съдилищата. Отбелязвам
този факт, тъй като поради големия брой дела, подлежащи
на унищожаване, то винаги е било проблемно и до момента
винаги е било извършвано от Държавен архив Габрово.
Процедурата изисква всяко едно от делата да бъде основно
прегледано и отбелязано, което „поглъща” голям ресурс – от
време и кадри. Тъй като съдебните служители са ангажирани
с текущи задачи, обработката на делата за унищожаване
представлява един дълъг и трудоемък процес. Въпреки това
бяха унищожени наказателните дела от годините 2004, 2005,
2006, 2007 и 2008г. или общо 6426 броя дела. Особена
активност и инициативност при провеждането на тази
процедура проявиха съдебният архивар Анелия Кисьова и
съдебният администратор Румяна Кръстева.
Новост в работата на съда през 2014 г. беше
поставянето на два броя терминални устройства ПОС за
нуждите на РС Габрово, предоставени от Банка ДСК.
Терминалните устройства са поставени в Бюро Съдимост и в
Деловодството на съда, като са определени служителите,
които имат право да работят с него. Неколкомесечната
практика за обслужване чрез картови плащания показа, че
същото е изключително удобно за гражданите и
представлява голяма стъпка в посока подобряване на
тяхното обслужване. Освен това не се потвърдиха някои
предварителни опасения, че работата с терминалните

устройства ще увеличи ангажираността на съдебните
служители, предвид цялостната им натовареност.
Основен приоритет в административната работа на съда
отново е създаване на такава организация, която позволява
гъвкавост и адекватна реакция при проблемни ситуации от
различен характер, както и превантивна дейност за
предотвратяване
на
такива.
За
целта
съдебният
администратор и административния секретар продължават
да провеждат обсъждания с отделните служби в съда с оглед
спецификата на работата им, като в тези обсъждания се
включват Административния ръководител или Заместникът
на административния ръководите. Обсъждат се както
текущи задачи, свързани с разпределението на работата
между отделните служители, моментното натоварване на
всеки от тях, нуждата от оказване на помощ за конкретна
задача, така и някои промени, наложени от Правилника за
администрацията в съдилищата или Вътрешните правила в
съда. Това дава добри резултати, както с оглед възникнали
затруднения, така и за подобряване на микроклимата в
отделните колективи.

СГРАДЕН ФОНД
И
ТЕХНИЧЕСКА
ОБЕЗПЕЧЕНОСТ

Сграда, оборудване, проблеми.
Сградата, в която се помещава Районен съд - Габрово, се
стопанисва от Окръжен съд - Габрово.
Кабинетите на съдиите, на съдия - изпълнителите, както и
по - голяма част от съдебните канцеларии са оборудвани с
подходящо обзавеждане. През 2014 г. не са извършвани
ремонтни дейности, поради липса на средства. Състоянието на
помещенията все още е добро, но вече 5 години не са правени
ремонти и вече на много места се явява нужда от такива.
Съществен проблем, който придобива все повече актуалност е
липсата на площ за обособяване на работни места. Държавните
съдебни изпълнители са двама, а ползват работно помещение,
съответстващо реално за едно работно място. Там проблемът е
особено остър, тъй като предвид естеството на работа при тях
има постоянен поток от граждани и адвокати - страни по дела.
Работната атмосфера в служба “Деловодство”, което се
помещава съвместно с деловодството на ГОС, става все понапрегната.
От изключително важно значение за добрите условия на
работа имаше предоставянето на една от стаите на партерния
етаж в сградата за ползване от Районен съд. По този начин
получи разрешение проблемът със съдебните секретари, които
до скоро бяха по четири човека в работно помещение,
подходящо за двама. Те вече са разпределени в три стаи, което
предполага
достатъчно
пространство
за
нормално
осъществяване на трудовите функции.
Техническо
оборудване
програмни продукти, проблеми.

-

компютри,

мрежи,

През изминалата 2014г. в Габровски Районен съд поради
недостиг на финансови средства не е закупувана и не е
доставяна по проекти никаква техника или друго оборудване:
компютри, монитори, принтери, копирни машини и др. офис
техника. Всички съдии и служители продължават да работят с
наличната такава. В резултат на над шестгодишната силно
натоварена експлоатация все повече зачестяват повредите и

дефектите по устройствата (компютри, принтери и копирни
машини). През 2014г. дефектираха още два от персоналните
принтери и на тяхно място бяхме принудени да закупим два
други, но втора употреба. Поради преместване на част от
съдебните секретари в предоставеното ни помещение,
закупихме и още един мрежови лазерен принтер, също втора
употреба. Въпреки все по задълбочаващия се хроничен
недостиг на средства за адекватна сервизна поддръжка, все
още успяваме със собствени сили и умения да ги поддържаме
в работоспособно състояние. Състоянието на използваната
техника вече е под задоволително, налице е належаща нужда
от поетапна подмяна на съществуващата такава с нова. Тук е
мястото да отбележим за пореден път нашето притеснение от
факта, че в РС Габрово основната бройка компютри +
монитори (36 броя конфигурации) и 9 бр. принтери са
доставени по едно и също време (през лятото на 2007 г.).
Неоспорим факт е, че те вече са в експлоатация над 7 (седем)
години и вече има основателно притеснение от възможното
им дефектиране по едно и също време. При липсата на
средства, това би могло да доведе до блокиране работата на
съда. Факт е, че през годината дефектираха 2 компютъра, 2
компютърни конфигурации (компютър + монитор) и 2
персонални лазерни принтера (споменати по-горе). На
практика имаме недостиг от цели 4 компютърни
конфигурации. През изминалата година нееднократно
изпращахме мотивирани писма, придружени с подробно
становище относно състоянието на наличната техника с
искане да ни бъдат отпуснати средства за подмяна на поне
част от нея, но получихме вече станалия традиционен отказ.
При силно ограниченият бюджет и през 2014г. сме закупували
основно само консумативи (тонери, хартия) за копирните
машини и принтерите. За поредна година трябва да
отбележим, че се запазва трайна тенденция на повишени
такива разходи, произтичащи от съответните разпоредби в
нормативните актове (напр. ГПК), изрично изискващи да се
правят копия на части а и на цели дела, в случаите когато се
налага да се изпращат преписи на страните или се прилагат по
друго дело.

Компютърната мрежа която ползва Районен съд е
изградена още през 2001г. 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. Система
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за
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разпределение на делата. Тази система се ползва в по-голяма
част от съдилищата от лятото на 2006 г. В началото на 2014г.
беше изцяло преработена и пренаписана от програмисти от
ВСС с цел да се защити максимално сигурността на данните в
нея и недопускане на умишлена манипулация в начина на
разпределение на делата и нарушаване на случайния принцип.
Въпреки това през изминалата година точно тази система
претърпя сериозни критики от страна на правителствени и
неправителствени организации и дори от министъра на
правосъдието, заради забелязани пропуски в работата и
даващи нерегламентиран достъп до данните и възможност те
да бъдат променяни без това да се отрази в журнала на
събитията воден от програмата. От края на 2014г. имаме
обещанието на ВСС, че в най-кратки срокове ще се избере (или
ще се възложи да се напише нова) програма за случайно
разпределение на делата, която не страда от откритите
недостатъци на текущата версия. До внедряването на друга
такава ние продължаваме да използваме наличната.
2. Правно-информационна система “АПИС” с нови
версии: "Апис 7" , "Апис Евро право 7” и "Апис - ТРЗ" в
експлоатация от началото на 2003 година и със закупен
абонамент и за новата 2015г.
3. За нуждите на съдиите по вписванията е подновен
лиценза за правно-информационна система „Сиела 5” за 2015г.
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”.
4. “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 2014 г. традиционно два пъти беше обновена

базата данни ЕСГРАОН и версията на системата и бяха добавени
нови функционални възможности. Имаме и сключен договор с
консорциум „Лирекс-Индекс България” за следгаранционната й
поддръжка.
5. Съдебна автоматизирана система (САС) – разработена
от “Информационно обслужване” АД – Варна. Закупена през
ноември 2008г. В реална употреба е от януари 2009г. В течение
на шестгодишното й използване, бяха забелязани доста и то
сериозни пропуски и недостатъци във функционалността и найвече 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 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 станалите
вече традиционни чести промени в нормативните актове,
фирмата разработчик започна доста по-редовно и в кратки
срокове да извършва налагащите
се промени във
функционалността и интерфейса на програмата, като дори техни
програмисти се допитват до системния администратор на съда за
конкретни специфични изисквания към справките и регистрите
генерирани и поддържани от системата за съдебно деловодство
САС. Надяваме се тази обратна връзка да продължи и за бъдеще,
защото по този начин деловодната система става по-лесна и
интуитивна за ползване. от През 2014г. бяха успешно приложени
текущи 2 обновявания на системата и 1 обновяване, основно
касаещи работата на модула за връзка към ЕИСПП базирани на
своевременно отразяване на промените заложени в чл. 377 до чл.
386 от ЗСВ. Въпреки това и тази година може да се отбележи
факта, че все още не можем да дадем 100% гаранция за точността
на статистическите отчети за ВСС на база таблиците с данни
генерирани директно от САС, но вече има някаква надежда това
да се случи в близките една до две години. Затова за пета
поредна година и за 2014г. данните за статистиката генерирани от
САС, бяха сравнени с данните от книгите и регистрите, които се
водят в деловодството на съда на хартиен носите. След анализ за

достоверност отново бяха приети данните от хартиените
носители и те бяха вписани в статистическите отчети за
дейността на съда за 2014г.
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