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ОБЕЗПЕЧЕНИЯ НА ЩАТА. 
АНАЛИЗ НА ОБЩАТА НАТОВАРЕНОСТ ПО ВИДОВЕ 

ДЕЛА 
  
Районен съд Габрово започна годината с утвърден щат за 8 

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 и 
Христо Христов.  

С решение по протокол №11/21.03.2013 г., на основание чл.30 
ал.1 т.3 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет разкри една нова длъжност 
„съдия” по щата на Районен съд Габрово. С решение 
№36/19.09.2013 г. ВСС назначи на посочената длъжност, на 
основание чл.160 във вр. с чл.243 от ЗСВ Васил Веселинов Ставрев 
– мл.съдия  в ОС Габрово, считано от 23.10.2013 г. 

По този начин Районен съд Габрово приключи годината с 
утвърден щат за 9 съдии. Петима от тях разглеждат граждански 
дела, а четирима наказателни. 

Действителната натовареност на съдиите спрямо общия 
брой на делата за разглеждане през 2013 г. е 48,16 бр. дела, 
спрямо 53,65 бр. дела през 2012 г. и 61,11 бр. дела през 2011 г. 
Спрямо решените дела натовареността е 43,59 бр., при 48,45 бр. 
дела през 2012 г. и при 55,19 бр. дела през 2011 г.  Горните 
резултати показват, че спрямо предходната година има 
намаление, което затвърждава низходяща линия на 
постъплението за последните три години.  

Тази тенденция  се отчита при повечето видове дела, но има 
и такива, чиито брой продължава да нараства.  Най-общо може 
да се каже, че след изключителния скок на постъпление през 
2011 г., настъпва уравновесяване с нивата от предходните 
периоди. 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. Увеличаването на броя на съдиите в ГРС през 
отчетната година оценяваме като изключително важен фактор, 
който е от решаващо значение за запазване на създадената 
организация на работа и на добрите практики, които сме създали, 
като смятаме, че той ще доведе до очакваните по-добри резултати в 
бъдещата ни работа. 

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. Разпределените дала са относително равностойни 
като сложност и тежест. През годината не са налагани наказания.  

Предвид отчитаните резултати, преценявам работа на 
отделните съдии, както следва: 

Диана Ангелова Петракиева – Административен 
ръководител – председател 

През 2013 съдия Петракиева е имала за разглеждане общо 387 
дела. Общо свършени са 345 броя дела. От обжалваните и върнати 
през отчетния период дела, 28 съдебни акта са потвърдени, 9 
отменени и 3 са изменени. 

 
Радосвета Добрева Станимирова – Заместник на 

административния ръководител – председател. 



През 2013 г. съдия Станимирова е имала общо за разглеждане 
601 бр. дела. Общо свършени са 556 дела. От върнатите през 
отчетния период дела 26 са потвърдени, 11отменени и 11 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 2013 г. съдия Димитрова е разглеждала граждански дела, 

като е имала общо за разглеждане 700 дела, от които свършени са 
629 броя дела. От върнатите след въззивна и касационна проверка 
потвърдените актове са 41, отменените – 9, а изменените - 13  

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 2013 г. съдия Денев  е имал за разглеждане общо 466 

дела /от които 130 броя граждански дела по чл.410 ГПК/. Общо 
свършени са 434 дела. От делата, върнати след въззивна и 
касационна проверка 46 броя са потвърдени, 17 са отменени и 2 
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 2013 г. съдия Антонова е имала за разглеждане общо 716 

дела. Общо свършените дала са 633 броя. От върнатите през 



отчетната година дела 42 са потвърдени,  8 са отменени, а 11 
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 2013 г. съдия Големанова е имала за разглеждане 718 

дела. Общо 658 бр. дела са свършени през отчетния период.  От 
върнатите в ГРС дела 68 са потвърдени, 15– отменени, а 9 – 
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 2013 г. съдия Петрова е имала за разглеждане общо 500 

дела /от които 150 броя граждански дела по чл.410 ГПК/. Свършени 
са 466 бр. дела. От върнатите в ГРС дела през 2013 г., 61 съдебни 
акта са били потвърдени, 10 отменени и 7 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 2013 г. съдия Христов е имал за разглеждане общо 557 

броя дела /от които 195 частни граждански дела и 35 граждански 
дела/. Свършени в края на периода са 502 дела. След въззивна и 
касационна проверка в ГРС са върнати 86 бр. дела, от които 68 са 
потвърдени, 10 отменени и 8 бр. са изменени. 



Съдия Христов разглежда приоритетно наказателни дела, 
като от 01.11.2013 г. се насочва към разглеждането на 
граждански такива.  

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 е новото попълнение в състава на Районен 

съд Габрово, като встъпва в длъжност на 23.10.2013 г. За 
отчетната 2013 г. е имал за разглеждане 76 броя дела, като 
свършени в края на периода са 50.  

Въпреки краткото време от назначаването му до сега, съдия 
Ставрев успя да стане част от колектива на съда изключително 
бързо и безпроблемно. От самото начало показа 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. Отчетната 
година районен съд Габрово приключи с 30 служители и една 
незаета щатна бройка. През годината имаше следното движение на 
кадри: 

Със Заповед №215/04.10.2013 г. е прекратено трудовото 
правоотношение със съдебния деловодител Теодора Дедева, на 
основание чл.325 т.1 от КТ. 

На 07.10.2013 г. е сключен Трудов договор Веселина Минчева, 
която е назначена на длъжност „ съдебен деловодител” при 
условията на чл.68 ал.1 т.4 от КТ, считано от 08.10.2013 г. 

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 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 2013 г. отново изискваше високи лични и 
професионалните качества на всеки един от служителите в на съда.  

През 2013 г. ВСС, след многократни искания от наша страна, 
даде съгласие за назначаване на служител на овакантената 
длъжност “съдебен деловодител”. Това решение, със сигурност ще 
даде сериозен тласък на работата и реши съществуващия кадрови 
проблеми в щата на Районен съд Габрово. 



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. 
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Граждански дела 
 
Брой на постъпилите дела   
 
Броят на постъпилите през 2013 г. граждански дела е общо 

3071 броя. Същият е по-малък от предходните години, когато 
делата са били 3304 през 2012 г. и 3834 през 2011 г.  

По видове дела постъплението се отчита, както следва: 
- граждански дела по общия ред – 511 бр. /при 527 бр. през 

2012 г. и  520 бр. през 2011 г./  
- производства по чл.310 ГПК – 91 бр. / при 81 бр. през 

2012 г. и  111 бр. през 2011 г. /; 
- административни по ЗСПЗЗ– няма постъпили дела от 

този вид, също както и през 2012 г. През 2011 г. е имало 1 дело.  
- частни граждански дела – 303 броя /при 330 броя през 

2012 г. и при 240 бр. през 2011 г./; 
- дела по чл.410 и 417 т. 1 до 9  от ГПК – 1959 броя през 

2013 г. /при 2128 през 2012 г., при 2649 бр. през 2011 г./  
- дела от и срещу търговци – 70 броя през 2013 г. /при 67 

броя през 2012 г. и при 113 бр. през 2011 г./ 
- други граждански дела – 137 броя за отчетната година 

/при 171 броя през 2012 г. и 200 бр. през 2011 г./. 
По видове граждански спорове постъплението е, както следва: 
Новообразуваните дела по СК са 272 през 2013 г., при 230 

през 2012 г. спрямо 247 през 2011 г.  
Постъпилите облигационни искове през 2013 г. са 294 броя, 

спрямо 345 бр.  през 2012 г. През 2011 г. са 378 бр.  
Вещните искове са 35 през 2013 г., спрямо 37 през 2012 г. и 

31 през 2011 г 
Делбите през 2013 г. са 24 през 2013 г., /при 26, през 2012 г. и 

27 през 2011 г.    
Исковете по КТ са 47 броя /спрямо 37 броя през 2012 г., и 61 

за 2011 г/ 
Делата по Закона срещу домашното насилие са 37 броя 

/спрямо 31 броя през 2012 г. и при 39 за предходната година/  
По Закона за закрила на детето са образувани 62 броя дела 

/спрямо 71 броя за 2012 г. и при 66 броя дела за 2011 г./ 



Други дела  - 440 броя за отчетната година, при 501 броя за 
2012 г. и 440 броя за 2011 г. 

 
Брой на делата за разглеждане към 31.12.2013 г. 
Общия брой на гражданските дела за разглеждане към 

31.12.2013 г. е 3377 броя. /През 2012 г. същите са били 3661 броя, а 
през 2011 г. - 4141 броя./   

По видове дела същите се разпределят, както следва: 
- граждански дела по общия ред – 715 броя /спрямо 752 

бр. за 2012 г. и 725 бр. за 2011 година/; 
- производства по чл.310 ГПК – 110 бр.; 
- административни по ЗСПЗЗ– 0 бр.; 
- частни граждански дела – 305 бр. при 331 бр. през 2012 г. 

и при 243 за 2011 година/; 
- дела по чл.410 и 417 т. 1 до 9  от ГПК – 1987 бр.; 
- дела от и срещу търговци – 90 бр. 
- други – 170 броя  
 
По видове граждански спорове общият брой на делата за 

разглеждане е, както следва: 
Дела по СК – общо 321 бр., като през 2012 г. са били 294, а 

през 2011 г. са били 311 броя . 
От така посочените общо за разглеждане дела, общо свършени 

са 263, останали несвършени са 58, а 16 са обжалвани. 
Облигационните искове общо за разглеждане през 2013 г. са 

424 броя. През 2012 г. са били 518 броя. През 2011 г. същите са 
били 521 броя.    

Вещните искове, общо сложени за разглеждане са 55 броя. 
През 2012 г. същита са били 52 броя, при 50 броя през 2011 г.  

От посочените 55 дела, 34 са свършени, 21 са останали 
несвършени, 15 са обжалвани. 

Делбите общо през 2013 г. са 54. През 2012 г. са били 58, а 
през 2011 са били 60.   

От посочените 54 броя дела, 30 са свършени, 6 са обжалвани, 
а 24 са останали несвършени в края на периода. 

Исковете по КТ са общо 61 за 2013 г., при 47 през 2012 г., и 
при 83 през 2011 г. 



От посочените 61 броя дела, свършени са 46 броя, 22 са 
обжалвани и 15 са останали несвършени. 

Делата по Закона срещу домашното насилие са общо 39, 
спрямо 32 за 2012 г. и 40 за 2011  г.  

От посочените 39 дела, 36 са свършени, 3 са несвършени и 3 
са обжалвани. 

По Закона за закрила на детето са сложени за разглеждане 
71 броя дела, при 73 дела през 2012 г. и при 66 дела за 2011година   

От посочените 71 бр. дела, 69 са свършени, а 2 са останали 
несвършени в края на отчетния период. 

 
Сравнителен анализ на гражданските дела за 2013 г. 
 
Общия брой на постъпилите  за разглеждане граждански дела 

през 2013 г. бележи известен спад.  
Голямото постъпление през 2011 г. в много голяма степен се 

определяше от големия брой дела по чл.410 ГПК – рекордните 2656 
бр. дела. Тогава беше отчетено, че завишението се дължи както на 
общата дългова криза в страната, така  и на  реформата на 
гражданския процес, извършена с ГПК от 2008 г., който наложи 
качествено  нова структура на гражданските дела.  

Причините за спада в постъплението на заповедните 
производства отново трябва да се търси в ситуираната 
икономическа конюнктура. Кодексът  от 2008 г. даде възможност в 
съда да  влязат голямо количество дела за вземания, за които преди 
не се водеха  искови процедури /поради незначителния интерес в 
сравнение с разноските и сложността на процедурата/, а и 
кредиторите както  преди, така и сега не разполагаха с документи, 
съставляващи несъдебни основания за снабдяване с изпълнителен 
лист  по чл.237от ГПК отм., сега чл.417 от ГПК. Ефективността на  
заповедната процедура в чистата й форма /без документи/  я прави 
масово приложима  и се стигна се до там, че Районният  съд се 
превърна в “заповеден”  съд /70 % от гражданските дела са 
заповедни/, а въз основа на това се създаде и цял нов бизнес -  
фирми, специализирани в изкупуване на дългове за събиране чрез 
съдебно заповедно производство.   

Процесът протече плавно – първите две години постъпленията 
на дела от този вид нарастна по-бавно, тъй като процедурата беше 



нова и нормално към нея се подходи предпазливо. Тя обаче бързо 
се утвърди като ефективна и резултатна. Затова следващата 2011 г. 
доведе  до рекордните постъпления, при което по-голяма част от 
гражданите и фирмите се възползваха от въведената възможност да 
потърсят съществуващите си вземания си по този ред. От друга 
страна, обаче последните години са години на финансова криза и 
обща икономическа стагнация, които свиха пазара, кредитите и 
търговските отношения като цяло. Така че, голяма част от старите 
вземания са вече реализирани чрез процедурата по чл.410 ГПК, а 
новите такива с в много по-ограничен обем, което рефлектира в 
занижената цифра на постъплението през 2012 г, затвърждавайки се 
като тенденция през 2013 г. 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.  

Не може да се пропусне, обаче, че делата 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. И през изтеклата година всичките  
8  съдии, включително  и наказателните състави разглеждаха тези 
дела  при равно разпределение. И отново при деловодната 
обработка на тези дела, бяха включени секретар – протоколистите, 
без които служба „деловодство” не би била в състояние да обработи 
в срок цялото постъпление. Едва в края на година с увеличение на 
съдийския състав на ГРС  наказателните съдии бяха освободени от 
задължението да разглеждат дела по чл.410 от ГПК, но деловодната 
обработка на тези дела продължи да се осъществява от секретар 
протоколистите на съда, т. е. извън деловодството, което 
продължава да няма капацитет да ги обработва   



Постъплението  при класическите искови производства  през  
изтеклата 2013 г.  не  бележи  значима промяна, нивата търпят 
известни колебания.  

На първо място 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.  

Установителните искове, заведени в ГРС  през 2013 г. са  97, 
през 2012 г. са 152 броя, докато през 2011 г. са били 163  броя.  

В групата на т. нар  “други дела”, където е регистриран спад   
на  отрицателно- установителните искове, че не се дължат 
корекционните сметки, изготвени от енергодружествата. Воденето 
на тези дела беше мотивирано в голяма степен от съдебна практика, 
толерираща неправомерното  ползване на ел. енергия чрез 
възможността по съдебен ред да се установи, че затова не се  носи 
никаква отговорност, но тази практика претърпя  на свой ред 
промяна, поради което този вид дела намалява.   

Задържат се високи нивата на постъпление  на отказите от 
наследство и приемане на наследство по опис, отново поради 
икономическата криза и възможностите по този начин да се 
ограничи отговорността на наследниците за дълговете, които 
наследяват. 

Причината за общия спад на постъплението на  граждански 
дела е цялостния икономически застой и намаляването на 
активното  население на града и общината-  обстоятелства с 
общонационална значимост и извън пряката работа на ГРС.  

 
Свършени граждански дела  
Общият брой на свършените през годината граждански дела е 

3084 бр. От тях в срок до 3 месеца са свършени общо 2992 дела, 
или 97,00%. За съпоставка може да се отбележи, че броят на 
свършените граждански дела през  2012 г. е 3355 дела, а през 2011 
г.  е 3784.   

 



По видове дела, броят на свършените такива през 2013 г. 
се разпределя, както следва: 

Граждански дела по общия ред –   
Всичко свършени през 2013 г. са 513 броя, от които 436, или 

85 % в срок до 3 месеца. 
Всичко свършени през 2012 г. са били 548 броя дела, от които 

443, или 81% в срок до 3 месеца. 
Всичко свършени през 2011 г. са 500 броя дела, от които 449 -  

90% в срок до три месеца. 
Дела по чл.310 ГПК  –  
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. 
През 2011 г. всичко свършени са 122 броя дела, от които 115 

броя или 94,26 % в срок до три месеца; 
Частни граждански дела –  
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; 
Всичко свършени през 2011 г. са 242 броя дела, от които 

всички – 100 % в срок до три месеца; 
Делата по чл.410 и 417 – 
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% 
Всичко свършени през 2011 г. са 2626 броя от които 2626 са в 

срок до три месеца – 100 %. 
 
 
Брой на решените дела с акт по същество 
         Броят на решените с акт по същество граждански дела е 

2789 бр.  
По видове граждански дела разпределението по този 

показател е, както следва: 



- граждански дела по общия ред – 357 броя, при 390 
бр.през 2012 г. и  при 374 броя през 2011 г.  

- производства по чл.310 ГПК – 61 броя през 2013, спрямо 
56 броя през 2012 г. и 84 броя през 2011 г.  

- частни граждански дела – 280 броя през 2013 г., при 317 
броя през 2012 г. и при 225 броя през 2011 г. 

-  дела по чл.410 и 417 от ГПК – 1926 броя през 2013, при 
2059 бр. през 2012 г. и 2554 броя през 2011 г..  

- дела от и срещу търговци – 40 броя, при 69 броя през 
предходната година и 66 броя за 2011 г. 

- други – 125 броя през 2013 г., спрямо 149 броя през 2012 
г. и 154 броя през 2011 г.  

-  
Брой на прекратени граждански дела през 2013 г. в ГРС 
Общо прекратените граждански дела са 295 броя. През 

2012 г. същите са били 315 броя, а през  - 326 бр. 
При гражданските дела най-голяма брой прекратени такива 

има при делата по общия ред – 156 бр. Прекратените частни 
граждански дела са 19, а прекратените производства по чл.310 ГПК 
– 29 бр. Прекратените търговски и други – съответно 19 и 22 броя. 
Прекратените по чл.410 и чл.417 от ГПК са 50 броя. Съпоставката с 
предходната година сочи разлика с няколко броя за отделните 
видове, 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 – 202 бр., спрямо 204 за 

миналата година и 225 през 2011 г.  
- производства по чл.310 ГПК – 20 броя през 2013 г., при 

19 броя, спрямо 20 броя за 2011 г.  



- частни граждански дела – 6 за 2013 г., 2 за 2012, 1 за 
2011 г. година.  

- дела по чл.410 и 417 от ГПК – 11 за 2013 г., спрямо 28 за 
2012 г., при 30 броя за 2011 г. 

- дела от и срещу търговци – 31 броя, при 20 за 2012 г., и 
49 броя за 2011 г.  

 Обжалвани и протестирани съдебни актове 
Броят на обжалваните и върнати граждански дела през 

2013 г. е 265. от тях потвърдени са 176, изменени 46, а отмени  - 43 
броя.  За съпоставка броят на тези актове през 2012 г. е 297. От тях 
потвърдени са 167 бр., изменени са 31, а отменени – 28 броя. Броят 
на обжалваните дела през 2011 г. е 251 бр., от които са потвърдени 
123, изменени са 31, а отменени са 26.  

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 и увеличаване на 
броя на потвърдените изцяло актове, което показва подобрение на 
качеството на съдебните актове . 

 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 1,65 %. 

Съотношението на потвърдените с решените по същество 
съдебни актове е 6,31 %. 

Съотношението на отменените с решените по същество 
съдебни актове е 1,54 %. 

 
 
 
 

 



Наказателни дела 
 
Брой на постъпилите дела   
Броят на постъпилите наказателни дела през 2013 г. 1150. 

През 2012 г. той е бил 1277 броя, а през 2011 г. – 1538. Горните 
данни показват намаление , което е незначително спрямо 
предходната 2012 г. и по-чувствително спрямо 2011 г.  

Най-голям дял имат новообразуваните дела от 
административен характер – 481 бр. През 2012 г. те са били  490 бр., 
а през 2011 г. - общо 514 дела. Вижда се, че разликата с 
предходната година е несъществена, като става въпрос за 
нормалните колебания в постъплението. Няма промяна във 
факторите, които влияят на високия ръст на постъпление  - 
високите размери на санкциите, които са предвидени за някои 
нарушения и основно влошеното финансово състояние на 
гражданите и фирмите, което ги мотивира да искат намаляване 
размера на глобите, които често се явяват непосилни, както за 
физическите лица, така и за търговците. Най-голямо постъпление 
има на АНД за обжалване на наказателни постановление по Закона 
за движение по пътищата – 311 бр. 

Смятам че това постъпление ще запази нивото си, тъй като в 
условията на все по-задълбочаваща се криза, санкциите се явяват 
високи за все по-голям кръг от лица, които не са в състояние да ги 
плащат.  

Следващи в ръста на постъпление са частни наказателни 
дела – общо 378 броя. През 2012 г. те са били 447 броя, а през 2011 
г. - 641 бр. Разликата от 69 дела не може да се пропусне, но 
анализът показва, че тя не може да обоснове сериозна тенденция. 
До нея се стига в резултат на незначителното намаляване на всеки 
отделен вид дела, които се образуват и разглеждат като частни 
наказателни дела. 

На първо място са разпитите – 150 през отчетната година, 
спрямо 164 през предходната и 241 за 2011 г. Намалението от 14 
дела е незначително и има логично обяснение в общата тенденция 
за намаляване на наказателните дела, 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 многократните ни настоявания 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 2013 г. са 30, докато през 2012 г. 
са били 35, а през 2011 г. – 42. 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 2013 г. 
са 14 спрямо 15 за 2012 г., спрямо 19 за 2011 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 – 11 през 2013 г., при 14 през 2012 г. и 20 през 2011 г. 

 Посочените причини обясняват намалението като бройка на 
частните наказателни дела, въпреки че те като цяло остават 
сериозен дял в постъплението през 2013 г.  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 35 през 2013 г., спрямо 57 през 2012 г. и 31 през 2011 г. 

Като изключение от така констатираната тенденция, има 
увеличение при исканията за разрешаване/одобряване на обиск и 
претърсване – 102 през отчетната година, при 97 за предходната и 
89 през 2011 г.  

Извън отчитаните постъпления за частните наказателни дела и 
извън осъществяваната съдебна статистика остава работата на съда 
по Закона за електронните съобщения ( ДВ, бр. 17 от 2010 г.,  в сила 
от 10.05.2010 г.), според който достъпът до данните по чл. 250а, ал. 
1  от Закона се осъществява след разрешение от председателя на 
районния съд или от оправомощен от него съдия. През 2011 г. 
оправомощените от председателя съдии са се произнесли по 309 
искания. През 2012 г. този брой е вече 628, а през отчетната 2013 г. 
572. Отново ще обърна внимание, че по исканията по ЗЕС за 
издаване на разрешения по чл.250в от Закона, не се образуват 
отделни производства, а се оформят и съхраняват преписки. От 
изложеното по-горе е видно, че не става въпрос за единични случаи, 
а за сериозен брой искания, по които съдиите  своевременно се 
произнасят и които остават извън частите наказателни дела.  

Наказателните дела от общ характер са 249 през 2013 г. През 
2012 г. са били 297 бр., а през 2011 г.  .- 330 бр. Видно е, че броят на 
тези дела е намалял, по -чувствително спрямо 2011 г. Разликата 
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.   

Броят на постъпилите през отчетната година наказателни 
дела от частен характер са увеличени спрямо предходната година. 
Те са 14 през 2013 г., като през 2012 г. са били 11, а през 2011 г. -19.  



Постъпилите дела по чл.78а от НК се характеризират със 
стабилност на постъпление  –28 броя за 2013 г., при 32 броя за 2012 
г., спрямо  34 броя през 2011 г.  

По видове престъпления по глави от НК, постъплението 
на делата се разпределя, както следва: 

Гл.II – Престъпления против личността -  новообразувани са 7 
дела, също както през 2012 г., при 16 дела за 2011 г.  

Гл.III- Престъпления против правата на гражданите – 1 дело 
за 2013 г., също както и през 2012 и 2011 г.  

Гл.IV – Престъпления против брака, семейството и младежта 
– 13 броя през отчетната година, спрямо 24 бр. през 2012 г. и 26 бр. 
за 2011 г.   

Гл.V – Престъпления против собствеността – 88 броя дела 
през 2013 г., при 107 дела през 2012 г. и 133 за 2011 г 

Гл.VI – Престъпления против стопанството – 13 броя през 
2013 г., при 8 броя за 2012 г., спрямо 19 броя за 2011 г.  

Гл.VII –Престъпления против финансовата, данъчната и 
осигурителната система – няма образувани дела през 2013,2012 г. и 
2011 г.  

Гл.VIII – Престъпления против дейността на държавни органи 
и обществени организации – 4 броя за 2013 г., при 1 за 2012 г., при 
1 за 2011 г. 

Гл.IX – Документни престъпления –15 през 2013 г., спрямо 17 
през 2012 г., при 9 през 2011 г.  

Гл.X – Престъпления против реда и общественото 
спокойствие – 4 за 2013 г., при 3 през 2012 г., при 4 броя през 2011 
г.  

Гл. XI- Общоопасни престъпления – 104 за 2013 г. спрямо 129 
броя през 2012 г. и 130 бр. през 2011 г.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Брой на делата за разглеждане към 31.12.2013 г. 
Общия брой на наказателните дела за разглеждане към 

31.12.2013 г. е 1343. През 2012 г. те са били 1489, а през 2011 г. те 
са били 1726 бр. По видове, същите се разпределят, както следва: 

- наказателни общ характер дела -  311 броя, при 377 броя  
през 2012 г. и 390 бр. през 2011 г.  

- наказателни частен характер дела – 21 броя за 2013 г., 
спрямо 17 броя през 2012 г. и 26 броя за 2011 г.  

- дела по чл.78А от НК – 33 броя за 2013 г., при 37 броя 
през 2012 г., при 41 броя за 2011 г.  

- частни наказателни дела – 235 броя през 2013 г., спрямо 
287 през 2012 г., при 407 броя за 2011 г.  

- частни наказателни дела – разпити – 150 броя за 
отчетната година, спрямо 164 броя през 2012 г. и 242 броя за 2011 
г.  

- административнонаказателен характер дела – 593 броя 
през 2013 г., при 607 броя през 2012 г., при 620 броя за 2011 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 10, докато през 2012 г. са били 13, а през 2011 
г. са били 18.   

От така посочените общо 10 дела за разглеждане, свършени са 
8 броя, обжалвани са 7, останали несвършени в края на отчетния 
период са 2 дела. 

Гл.III- Престъпления против правата на гражданите – по  1 за 
2012 г. и 2013 г. и 2 броя през 2011 г.  

Делото е приключило. 
Гл.IV – Престъпления против брака, семейството и младежта 

– 21 броя за 2013 г., 34 бр. за 2012 г., 33 броя за 2011 г.,  
От посочените 21 дела, 16 са свършени, а 5 са останали 

несвършени в края на периода. 
Гл.V – Престъпления против собствеността – 118 броя през 

2013 г., 151 броя за 2012 г., при 167 броя за 2011 г.  
От сложените за разглеждане общо 118 бр. дела, 95 са 

свършени, обжалвани или протестирани са били 31 дела, като 
несвършени в края на периода са останали 21 дела. 



Гл.VI – Престъпления против стопанството – 15 броя за 2013 
г., 12 броя за 2012 г., спрямо 10 броя за 2011 г  

От посочените 15 броя дела са свършени 10, а 5 са останали 
несвършени. Обжалвано е едно.  

Гл.VII –Престъпления против финансовата та, данъчната и 
осигурителната система – 0 бр. 

Гл.VIII – Престъпления против дейността на държавни органи 
и обществени организации – 4 дела през 2013 г., при 2 дела през 
2012 г. и 2 дела за 2011 г.  

Едно дело е свършено. 
Гл.IX – Документни престъпления – 18 броя за 2013 г., 20 

броя за 2012 г. при 10 броя за 2011 г.  
От посочените 18 броя дела за разглеждане през 2013 г., 17 са 

свършени, а 1е останало несвършено в края на периода. Едно дело 
е било обжалвано. 

Гл.X – Престъпления против реда и общественото 
спокойствие – 5 през 2013 г., както и през 2012 г., 7 през 2011 г.,  

От общо 5-те дела за разглеждане, 5 са приключени, а 1 е 
обжалвано. 

Гл. XI- Общоопасни престъпления – 121 бр. за 2013 г., спрямо 
139 броя през 2012 г., при 141 броя за 2011 г.  

От посочените 121 броя дела за разглеждане през 2013 г.,  117 
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 леко намаление.  Въпреки 
че разликите не са фрапиращи намалението касае 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 2013 г. е 1188 

бр. От тях 955 бр., или 80 % са свършени в срок до 3 месеца. 
По видове дела, броят на свършените такива през 2013 г. 

се разпределя, както следва: 
Наказателни общ характер дела – 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. 
Всичко свършените през 2011 г. са били 310 броя, от които 

214 или 69% в срок до три месеца. 
Наказателни дела от частен характер –  
Всичко 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. 
Всичко свършени през 2011 г. са 20 броя дела, от които 13 – 

65% в срок до три месеца. 
Дела по чл.78А от НК – 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 
През 2011 г. са свършени са 36 дела, от които 29 или 81% в 

срок до три месеца. 
Частни наказателни дела – 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. 
През 2011 г. са свършени 403 дела, от които403 – 100% в срок 

до три месеца. 
Частни наказателни дела – разпити – 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. 
През 2011 г. са извършени са 242 броя разпити, всички 

приключили в срок до три месеца. 
 
Административнонаказателен характер дела –   



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. 

През 2011 г. са свършени са 503 броя дела, от които 289 или 
57% 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 997 бр.  По видове дела разпределението по този 
показател е, както следва: 

 
- наказателни общ характер дела -  171 броя, при 198 броя 

за 2012 г. и  при 210 бр. за 2011 г.  
- наказателни частен характер дела – 10 броя през 2013 г., 

4 броя през 20112 г. при  11 броя за 2011 г.  
- дела по чл.78А от НК – 27 броя за 2012 г., 27 броя за 

2013 г. и  34 броя за 2011 г.  
- частни наказателни дела – 214 броя за 2013 г., спрямо 

249 броя за 2012 г. спрямо 382 бр. за 2011 г. 
- частни наказателни дела – разпити – 150 броя през 2013, 

спрямо 164 бр. за 2012 и 242 за 2011 г. 
- административнонаказателен характер дела – 425 броя за 

2013 г., спрямо 447 броя през 2012 г. и 449 бр. за 2011 г.  
-  
През 2013 г. в ГРС са постановени 215  осъдителни 

присъди.  
Осъдените лица са общо 322, при 378 през 2012 г. и 363 през 

2011 г.  
 
 
Брой на прекратените наказателни дела през 2010 г. в ГРС 
Общо прекратените наказателни дела през 2013 г. са 191. 

През 2012 г. същите са били 207 бр. а през 2011 г. -186.   
При наказателните дела, прекратените дела от общ характер 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.  За съпоставка, 
през 2012 г. броят на прекратените дела е общо 108 броя, а през 



2011 г. – 100 бр. През 2012 г. върнатите за доразследване дела от 
общ характер са били 7, а през  2011 г. – 5.  

От посочените данни е видно, че и тук няма съществени 
промени – прекратени са малък брой дела /извън тези, приключили 
със споразумение/. От общо сложени за разглеждане 311 общ 
характер дела, 7 броя представляват нищожно нисък процент. В 
наказателните дела най-често срещаната причина за прекратяването 
е отстраняване на допуснати  процесуални нарушения в хипотезата 
на чл.248 ал.1 т.3 и чл.288 т.1 от НПК. Други случаи на 
прекратяване е при изпращане по подсъдност или прекратени на 
основание чл.43 от НПК, когато поради отвод на всички съдии не 
може да се образува състав за разглеждане на делото. При делата от 
частен характер  има случаи на оттегляне на тъжбата. 

 
 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 -  41 бр. за 2013 г., при 62 

за 2012 г., при 80 за 2011 г. 
- наказателни частен характер дела – 6 за 2013 г., 7 за 2012 

г., спрямо 6 за 2011 г.  
- дела по чл.78А от НК –4 за 2013 г., 5 за 2012 г. и 5 за 

2011 г. 
- частни наказателни дела – 5 за 2013 г.,7 за 2012 г. и 4 бр. 

за 2011 г.  
- частни наказателни дела – разпити – 0 бр. 
- административнонаказателен характер дела – 99 за 2013 

г., 112 за 2012 г., спрямо 117 за 2011 г.  
-  
 Обжалвани и протестирани съдебни актове 
 
През отчетната 2013 г. наказателните дела, които са били 

обжалвани или протестирани са 283 броя. От тях 172 са 
потвърдени, отменени са 39, изменени – 11. 

През 2012 г. наказателните дела, които са били обжалвани или 
протестирани са 270 бр.. От тях 169 са потвърдени, отменени са 60 
дела, изменени са 16. 



През 2011 г. наказателните дела, които са били обжалвани или 
протестирани са 292. От тях 167 са потвърдени, отменени са 52 
дела, изменени са 16. 

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 1,10 % 
Съотношението на потвърдените с решените по същество 

съдебни актове е 11 %. 
Съотношението на отменените с решените по същество 

съдебни актове е 3,91 %. 
Съотношението на внесените обвинителни актове и 

постановените осъдителни присъди /наказана престъпност/  е 92,56 
%. 

 
 
 
 
 



 Оправдателни присъди – причини 
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. 

През 2011 г. постановените оправдателни присъда са 12 – 8 по 
дела от общ характер и 4 по дела от частен 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. Има случаи, 
при които оправдателните присъди са резултат от непрецизна 
работа в хода на досъдебното производство – липса на протоколи за 
оглед на местопроизшествие, протоколи за разпознаване.  Пропуски 
от този род често не мога да бъдат “санирани” в по-късен момент и 
запълнени с друг доказателствен материал в хода на съдебното 
следствие, поради което имат за резултат именно оправдателна 
присъда.  

Прави впечатление, че на досъдебното производство много 
често се отказват исканията на обвиняемия за събиране на 
доказателства с идеята, че правата на лицето не се нарушават с 
оглед възможността исканията да бъдат направени и в съдебна 
фаза. Тежестта на разследването се прехвърля изцяло в съдебното 
производство, установят се факти и обстоятелства, различни от 
изложените в обвинителния акт.  Подобна ситуация се получава и в 
резултат на процесуалното поведение на лицата, привлечени към 
наказателна отговорност. По една или друга причина някои от тях 
проявяват пасивност в досъдебната фаза и едва на съдебната 
организират защитата си чрез ангажиране на доказателства. По този 
начин съдът формира изводи, различни от тези, следващи от 
материалите събрани на досъдебното производство.   

През отчетната 2013 г. оправдателните присъди са рекордно 
нисък брой. 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. 
Напротив – смятам че липсата на оправдателни присъди би 
била тревожна, защото би поставила под въпрос 
независимостта на системата и демократичните принципи в 
държавата.  

През отчетната 2013 г. в Районен съд Габрово са 
постановени  253 броя влезли в сила присъди. Влезли в сила 
през годината са и 92 бр. определения за прекратяване на 
наказателното производство със споразумения. Броят на 
лицата, осъдени с влязла в сила присъда е 237.  98 от тях 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 
2010 г. не са разглеждани дела със значим обществен интерес. 
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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.  

През 2011 г. броят на издадените свидетелства е бил 4949, 
а на справките 3753.  

Видно, че разликите са почти незначителни, с леко 
увеличение по отношение на издадените свидетелства за 
съдимост. 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. За 



нейната работа и тази година давам висока оценка, тъй като 
именно тя е гарант за безупречната работа на БС при ГРС. В 
нейно отсъствие работата в Бюрото поемат съдебните 
секретари Веселина Йосифова и Маргарита Иванова, които 
също проявяват организираност и отговорност при изпълнение 
на тези задължения. 
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През 2013г. 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 2013г. в СИС при ГРС са 
постъпили 503 броя молби за образуване на изпълнителни 
дела или с 103 броя по – малко  в сравнение с предходния 
отчетен период през 2012 година, които са били 606 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 1 097 200 
лева. През отчетния период 2013г. са приключили с 
постановление за прекратяване поради изплащане  274 броя 
изпълнителни дела. Прекратени по други причини 53 броя 
изпълнителни дела и изпратени по подсъдност 5 броя или 
общо  332 броя прекратени дела. Прекратени дела за издръжка 
в това число са 67 броя. 
   Общо събраната сума по прекратените с влязло в сила 
постановление за прекратяване на ДСИ изпълнителни дела е в 
размер на 665 638лева, а през 2012г. е била в размер на 774 
286 лева. В тази сума не е включена сумата по перамираните 
дела, и тези изпратени по подсъдност на съответния надлежен 
съдебен изпълнител, която е в размер на 76 118 лева, а в 
сравнение през 2012г. е била в размер на 477 008 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.51Д 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 66 704 
лева, в с равнение с 2012г. сумата е била 57 572 лева или  с 9 
132 лева повече събрани държавни такси. 

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. 
Срещу изпълнителни действия в СИС при ГРС са постъпили  2 
броя жалби, от които 1 брой е уважена. 

Висящността на броя изпълнителни дела в СИС при ГРС 
в началото на отчетния период за 2012г. е била 5 266 броя, а в 
края на отчетния период 5 437 броя. Висящите дела със 
социален характер, каквито са вземанията по присъдена 
издръжка  са 1 052 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 
7 броя публични продажби на недвижим имот в сравнение с 
предходния период са били 18 броя, и 17 броя продани на 
движими вещи, като през 2013г. те са били  24 броя  за 
предходния период. 

Всяко предприето изпълнително действие на осн. чл. 434 
от ГПК същото е обективирано в протоколи. През отчетния 
период са насрочени 1 188 броя действия, а за предходния 
период са били 984 броя принудителни действия по опис, 
оценка, определяне на пазач и други, които действия 
разпределен на броя съдебни изпълнители се равнява на 49,5 
принудителни изпълнителни действия месечно.  

Въз основа на гореизложеното, считам че през отчетния 
период 01.01.2013г. – 31.12.2013г. 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. 
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Като съдии по вписванията през 2013 г. работиха Наталия 
Христова и Кремена Косева. Последната от 18.05.2013 г. е в 
отпуск поради бременност и раждане. По този начин до края 
на годината в службата работи Наталия Христова 
 

През изминалата 2013 година в Габровски съдебен район се 
забелязва увеличение на вписванията, отбелязванията и 

заличаванията – общо 4003. Също както и през миналата година, 
това се дължи предимно на големия брой вписани възбрани, 

наложени от ЧСИ и ДСКИ, а също така и от АДВ – публични 

изпълнители. 

 През отчетната година  са вписани общо 560 бр. възбрани, от 
които от ЧСИ 503 броя и от ДСИ – 4 броя 
 Общият брой на регистрираните вписвания е 3635, както 

следва:  
� ПРОДАЖБИ - 1772;  

� ДАРЕНИЯ – 279; 

� ЗАМЕНИ -15; 

� ОГРАНИЧЕНИ  ВЕЩНИ ПРАВА -  232 

� НАЕМИ – 73; 

� АРЕНДИ – 177; 

� ЗАКОННИ ИПОТЕКИ – 35; 

� ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ – 195; 

� ВЪЗБРАНИ – 360; 

� ИСКОВИ МОЛБИ – 32; 

� ОБЯВЕНИ ЗАВЕЩАНИЯ – 40; 

� ДЕЛБИ – 46; 

� КНА – 231 

� АДС – 30; 

� АОС – 153; 

� ДРУГИ ВПИСВАНИЯ –36 



� ЗАЛИЧАВАНИЯ – 356 

 

 

ИЗДАДЕНИ  УДОСТОВЕРЕНИЯ /ПИСМЕНИ СПРАВКИ/ - общо 1408 броя. 
УСТНИ СПРАВКИ – 133 

СПРАВКИ ПО МОЛБИ НА ДЪРЖАВЕН ОРГАН – 292 

СПРАВКИ  НА ДСИ – 206 бр. 

 

Като цяло работата на съдиите по вписванията премина в 
спокойна делова атмосфера. Много от проблемите, които бяха 
посочени от съдиите по вписванията през миналата година са 
отстранени /програма «Икар» и внасянето на държавни такси от 
ЧСИ и ДСКИ/. Не са възниквали казуси, представляващи особена 
правна сложност.  Единствените проблеми, свързани със службата 
през годината, бяха от организационен характер във връзка с 
излизането в отпуск на Кремена Косева. При възникване на 
необходимост, функциите на съдия по вписванията изпълняваха 
Станимира Иванова, Теодора Колева и Христо Христов. Същите 
проявиха отговорност и организираност като не позволиха това да 
повлияе на текущите им задължения. 
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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 2013 г. беше  
попълването на съдийския състав, което е от огромно значение 
за работата на всички съдии и съдебни служители. На съдия 
Васил Ставрев беше възложено разглеждането на наказателни 
дела, като едновременно с това съдия Христо Христов се 
пренасочи към разглеждане на граждански такива.  

Кадрови проблем, в момента съществува при служителите 
в СИС, които си силно натоварени, поради факта, че на 
овакантената длъжност „съдебен деловодител” не е назначен 
служител. Към момента, обаче и този проблем е на път да 
намери разрешение, тъй като с решение по протокол 
№52/19.12.2013 г., ВСС даде съгласие за провеждане на 
конкурс за заемане на посочената бройка и в момента 
предстои обявяването му.  

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 23.10.2013 е проведено Общо събрание на съдиите със 
следния дневен ред: 

1.Обсъждане на разглеждането на делата по чл.410 ГПК 
2. Определяне на участници в работна среща на 
съдилищата от Великотърновския апелативен район за 
обсъждане обученията на НИП.  
Проблемът за разглеждането на делата по чл.410 ГПК, 

който по преценка на ръководството беше поставен за 
решаване на Общото събрание на съдиите, произтече от 
свръхпостъплението на дела от този вид през 2011 г.  
Големият обем на работа наложи те да се разпределят между 
всички съдии, включително и тези, разглеждащи наказателни 
дела. 2012 г. и първото полугодие на 2013 г., обаче показаха 
известен спад, поне в сравнение с постъплението през 2011 г. 
С назначаването на още един съдия, съотношението между 
съдиите, разглеждащи граждански дела и тези, разглеждащи 



наказателни стана 5:4. Въз основа на това беше обсъдено и 
прието като решение делата по чл.410 ГПК отново да бъдат 
разглеждани само от съдиите, разглеждащи граждански дела. 

Горният проблем засегна и работата на съдебните 
служители. Тъй като служба „Деловодство” се оказа в 
невъзможност да обработва всички дела от този вид, 
ръководството реши те бъдат възложени на съдебните 
секретари. Тъй като броят на съдиите и служителите към този 
момент беше еднакъв, се възприе принципа всеки секретар да 
обработва делата на конкретен съдия. С възлагането на делата 
по чл.410 ГПК за разглеждане само на гражданските съдии и с 
увеличаване на техния брой, този начин на работа стана 
неудачен. За да се реагира адекватно на нововъзникналата 
ситуация беше променен начинът на разпределяне на делата 
между секретарите, като за целта беше възложено на съдебния 
секретар Веселина Йосифова да извършва разпределение на 
новопостъпилите дела от този вид, като следи и за срочността 
при обработването им. 

В общоорганизационен план може да се отбележи и това, 
че през 2013 г. беше извършено атестиране на пет от 
деветимата съдии в ГРС. Самата процедура е трудоемка, 
изисква изготвянето на редица справки и ангажира значителен 
ресурс откъм време и служители. По този повод изразявам 
становище, че бланките, формулярите и всички други справки, 
изискващи се в процедурата по атестиране на съдиите се 
нуждаят от прецизиране. Начинът, по който са формулирани 
отделните пунктове за данни по делата са неточни, дават 
възможност за различно тълкуване, като по този начин се 
създава объркване при изготвяне на справките. Една 
значителна част от времето, необходимо за изготвяне на 
атестационните формуляри преминава в обмисляне и 
изясняване на въпросите, на които съдът трябва да отговори 
под формата на конкретни справки. Същите трябва да бъдат 
зададени по начин, който не предполага двусмислие, 
тълкуване и неяснота. 

През 2013 г. в Районен съд Габрово бяха извършени 
комплексни планови проверки от Инспектората към ВСС за 
образуването, движението и приключването, съответно на 



гражданските и на наказателните дела. Актовете за 
резултатите от проверките дават заключение за добра работа 
на съда, както по гражданските, така и по наказателните дела. 
Повечето от констатираните пропуски не са практика, а 
инцидентни случаи, които дори не се нуждаят от специални 
мерки. Останалите са напълно отстраними и по отношение на 
тях е направено необходимото. Има и забележки, с които 
изразяваме несъгласие, но поради това, че касаят твърде 
конкретни и единични случаи, не сме се възползвали от 
възможността да направим възражения пред Главния 
инспектор на ИВСС. 

През 2013 г. в Районен съд Габрово беше извършена и  
годишната репрезентативна проверка от ГОС, която в цялост 
дава положителна оценка за работата на съда. 

Основен приоритет в административната работа на съда е 
проява на 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. Обсъждат се разпределението на 
работата между отделните служители, моментното 
натоварване на всеки от тях, нуждата от оказване на помощ за 
конкретна задача. Това дава добри резултати, както с оглед 
възникнали затруднения, така и за подобряване на 
микроклимата в отделните колективи. 
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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 2013 г.  не са извършвани ремонтни 
дейности, тъй като такива не са били наложителни. Състоянието на 
помещенията е добро. Съществен проблем, който придобива все 
повече актуалност е липсата на площ за обособяване на работни 
места. Държавните съдебни изпълнители заемат работно 
помещение, което реално е подходящо за едно работно място. 
Спецификата там е постоянният поток от граждани и адвокати - 
страни по дела, което не само създава дискоморт и неудобство, но 
и сериозно пречи на работата.  

Работната атмосфера в служба “Деловодство”, което се 
помещава съвместно с деловодството на ГОС, става все по-
напрегната, предвид малкото пространство, на което работят 10 
човека.  Не много различно е положението при съдебните 
секретари, които са по 4 човека в работни помещения, които 
нормално биха били подходящи за  не повече от двама. 

Най-остро проблемът с недостигът на площ се проявява в 
служба „Архив”. Наличните рафтове и стелажи са заети. 
Помещенията са изпълнени с дела, като е оползотворена всяка 
възможна площ. Освен делата, вътре са съхранени вещи – 
веществени доказателства по делата, някои от които тежки и 
обемни. Подредбата е почти невъзможна, помещението придобива 
вид на склад, което намирам за недопустимо. 

 Осигуряване на достатъчно по площ работно място не е лукс, 
а условие за нормален работен процес, което е задължение на 
ръководството на всяка организационна структура.  

 
Техническо оборудване - компютри, мрежи, програмни 

продукти, проблеми. 
 
През изминалата 2013г., със средства отпуснати целево, в 

Габровски Районен съд бяха закупени исканите три компютъра и 
два монитора. С това беше задоволена една много малка част от 



все по неотложната нужда на съда от подмяна на 36-те работни 
компютъра. Поради недостиг на финансови средства не 
закупувано никакво 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 петгодишната силно натоварена експлоатация 
все повече зачестяват повредите и дефектите по устройствата 
(компютри, принтери и копирни машини). През 2013 
дефектираха два от персоналните принтери и на тяхно място 
закупихме два нови такива. Въпреки постоянният недостиг на 
средства за адекватна сервизна поддръжка, все още успяваме със 
собствени сили и умения да поддържаме в работоспособно 
състояние наличната техника. Налице е, обаче 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) - неоспорим факт е, че те вече 
са в експолатация над 6 (шест) години и се очаква да дефектират 
масово по едно и също време.  

През месец септември изпратихме до ВСС 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 2013г. сме закупували основно 
само консумативи (тонери, хартия) за копирните машини и 
принтерите. За поредна година трябва да отбележим, че се 
запазва трайна тенденция на увеличаване на тези 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 нямат 
нужда от подмяна. 

 Компютърните програми, които се ползват в съда са:  



1. 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 2014г. 

2. За нуждите на съдиите по вписванията е подновен  
лиценза за правно-информационна система „Сиела 5” за 2014г. 
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”. 

3. “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 2013 г. традиционно два пъти беше обновена 
версията на системата и бяха добавени нови функционални 
възможности. Имаме и сключен договор с консорциум „Лирекс-
Индекс България” за следгаранционната й поддръжка.    

4. Съдебна автоматизирана система (САС) – 
разработена от “Информационно обслужване” АД – Варна. 
Закупена през ноември 2008г. В реална употреба е от януари 2009г. 
Въпреки че тази система е най-подходящата за целите на нашия 
съд, в течение на петгодишното й използване, бяха забелязани доста 
и то сериозни пропуски и недостатъци във функционалността и 
най-вече при генерирането на необходимите ни справки. 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. Обаче все още има какво да се направи на база влезлите в 
сила  промени в нормативните актове настъпили в периода от 
2009г. до днешна дата, но това може да стане само след официално 
писмено изразено становище и предложение за промяна  от ВСС 
отпратено към „ИО” АД. През 2013г. бяха успешно приложени 
текущи 2 обновявания на системата и 2 обновявания, основно 
касаещи предстоящото внедряване и започване на реална работа със 
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.  
Затова за четвърта поредна година и за 2013г. 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 2013г.  
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