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КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ

ОБЕЗПЕЧЕНИЯ НА ЩАТА. АНАЛИЗ НА ОБЩАТА
НАТОВАРЕНОСТ ПО ВИДОВЕ ДЕЛА
Районен съд Габрово има утвърден щат за 9 съдии. С
Решение по протокол №51/10.12.2009 г. от заседание на ВСС съдия
Благовеста Костова е повишена в длъжност “съдия в ОС”, като е
встъпила в длъжност на 04.01.2010 г. От тогава съдът работи в
намален състав от 8 съдии, както следва: административен
ръководител - председател – Диана Петракиева; зам. председател –
Радосвета Парапанова; районни съдии - Велемира Димитрова,
Пламен Денев, Кремена Големанова, Гергана Антонова, Зорница
Петрова и Христо Христов.
Четирима съдии разглеждат граждански дела и четирима –
наказателни. Действителната натовареност на съдиите спрямо
общия брой на делата за разглеждане през 2010 г. е 51,03 бр. дела
/спрямо 39,83 през 2009 г. и 33,97 бр. дела през 2008 г./.
Спрямо решените дела натовареността е 45,88 бр. дела,
спрямо 34,09 бр. дела през 2009 г. и 28,72 бр. дела месечно през
2008 г.
При
съдиите,
разглеждащи
граждански
дела,
действителната натовареност спрямо общия брой на гражданските
дела за разглеждане е 56,05 бр. дела, при 44,55 бр. дела месечно
през 2009 г. и при 40,63 дела месечно през 2008 г.
Спрямо решените дела натовареността е 50,93 бр. дела при
39,45 бр. за 2009 г. и 34,96 дела месечно през 2008 г.
При съдиите, разглеждащи наказателни дела, средната
натовареност спрямо общия брой на наказателните дела за
разглеждане е 32,00 бр. дела месечно, при 30,60 дела за 2009 г. и
27,31 броя месечно през 2008 г.
Спрямо решените дела натовареността е съответно 28,08
бр. дела месечно, при 24,54 бр. дела месечно за 2009 г. и 22,48
дела месечно през 2008 г.
Веднага прави впечатление, че при всички дела и по
всички критерии натовареността се увеличава
По-голямото натоварване, с което успешно се справи
колектива на съда, предвид намаления си състав, дава основание за

положителна оценка на работата. На базата на анализ на
постигнатите за отчетния период резултати и с оглед посочените
критерии, смятам, че дейността на съда като цяло, както и тази на
всеки отделен съдия, следва да бъде определена като много добра.
Съображенията ми затова са следните:
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. Същите компенсираха с допълнителни усилия
увеличения обем на работа, произтичащ както от завишеното
постъпление, така и от останалата незаета щатна бройка. Дебело
подчертавам, че смятам за наложително своевременното запълване на
утвърдения щат на съда, което е условие за запазване на добрите
практики и прецизната работа по делата. Годината отчита увеличена
натовареност, особено при гражданските дела, което изисква
съответната обезпеченост с достатъчен брой съдии.

Разпределението на делата в ГРС се извършва чрез системата
за случаен подбор. Разпределените дала са относително равностойни
като сложност и тежест. През годината не са налагани наказания, а
стимулирането се извършва съобразно Правилата за определяне на
индивидуалните основните месечни заплати на съдии, прокурори,
следователи, държавни съдебни изпълнители и съдии по вписванията.

Предвид отчитаните резултати, преценявам работа на
отделните съдии, както следва:
Диана Ангелова Петракиева – Административен
ръководител – председател
През 2010 съдия Петракиева е имала за разглеждане общо
337 дела. Общо свършени са 294 броя дела. От обжалваните и
върнати през отчетния период дела, 30 съдебни акта са потвърдени, 6
отменени и 1 е изменен.
Радосвета Добрева Парапанова – Заместник на
административния ръководител – председател.
През 2010 г. съдия Парапанова е имала общо за разглеждане
814 бр. дела. Общо свършени са 770 дела. От върнатите през
отчетния период дела 21 са потвърдени, 6 отменени.
Съдия Парапанова 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 2010 г. съдия Димитрова е разглеждала граждански
дела, като е имала общо за разглеждане 822 дела, от които свършени
са 738 броя дела. От върнатите след въззивна и касационна проверка
потвърдените актове са 11, отменените – 3, а изменените - 1.
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 2010 г. съдия Денев е имал за разглеждане общо 417
дела. Общо свършени са 375 дела. От делата, върнати след

въззивна и касационна проверка 51 броя са потвърдени, 13 са
отменени и 5 са изменени.
Съдия Денев разглежда 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 2010 г. съдия Антонова е имала за разглеждане общо
764 дела. Общо свършените дала са 656 броя. От върнатите през
отчетната година дела 24 са потвърдени, а 9 са отменени.
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 2010 г. съдия Големанова е имала за разглеждане 973
дела. Общо 902 бр. дела са свършени през отчетния период. От
върнатите в ГРС дела 28 са потвърдени, 13 – отменени.
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 2009 г. съдия Петрова е имала за разглеждане общо 375
дела. Свършени са 324 бр. дела. От върнатите в ГРС дела през 2009 г.,
60 съдебни акта са били потвърдени, 10 отменени и 3 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
процесуалните закони срокове.
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Районен съдия Христо Тотев Христов
През 2010 г. съдия Христов е имал за разглеждане общо
407 броя дела. Свършени в края на периода са 345 дела. След
въззивна и касационна проверка в ГРС са върнати 68 бр. дела, от
които 51 са потвърдени, 10 отменени и 7 бр. са изменени.
В работата си съдия Христов показва добра теоретична
подготовка, задълбоченост, упоритост и отговорност. Проявява
желание за усъвършенстване и професионално развитие.
Отчетената през годината добра работа е резултат на
отговорността, професионализма и проявеното съзнание на съдиите в
Районен съд Габрово. Същите компенсираха с допълнителни усилия
увеличения обем на работа, произтичащ както от завишеното
постъпление, така и от останалата незаета щатна бройка. Дебело
подчертавам, че смятам за наложително своевременното запълване на
утвърдения щат на съда, което е условие за запазване на добрите
практики и прецизната работа по делата. Годината отчита увеличена
натовареност, особено при гражданските дела, което изисква
съответната обезпеченост с достатъчен брой съдии.
Изразявам дълбокото си несъгласие с предложението за
съкращаване щатната численост на Районен съд Габрово. Районен
съд Габрово е най-натоварения съд в Габровския съдебен район и
това се потвърждава от всички изнесени данни за 2009 г. и 2010 г.
Буди недоумение идеята да се съкратят работещите магистрати точно
в най-натоварения съд в региона.
Районен съд Габрово няма претенции да бъде сред найнатоварените съдилища в страната, но отчитаните резултати
показват, че сме по-близо до тях, отколкото до съдилищата с найниски показатели.
При изнесените данни за съдилища с натовареност от около
6-8 дела, съкращаването на бройка в ГРС е лишено от логика и
управленска далновидност. Щатната бройка, чието съкращаване се
иска, е свободна от 01.01.2010 г. и остава незаета не поради

бездействие от наша страна, а поради факта, че през настоящата
година не беше обявен такъв конкурс. Веднага след овакантяването й
сме сезирали ВСС и сме били в непрекъснато очакване съдийският
състав да бъде попълнен. Горното е от решаващо значение за
възстановяване на създадената в съда организация на работа и
запазване на добрите практики, които сме създали. Съвсем
основателно в момента е негодуванието на колегите съдии, чието
чувство за справедливост е силно накърнено, предвид известните в
цялата система данни за броя дела, разглеждани в редица други
съдилища.
Ние добре разбираме опитите на ВСС да внесе баланс в
системата на съдилищата, но настоятелно молим това да не бъде
свързано с безпринципност и допълнително затрудняване на и без
това напрегнатата ни работа. Не бива да се допуска активно
работещи звена да бъдат “пожертвани”, без да това да доведе до
действително ефективен резултат.

СЛУЖИТЕЛИ В ПОМОЩНИТЕ ЗВЕНА И
КАНЦЕЛАРИИТЕ.
Утвърденият щат за административно – техническия
персонал в Районен съд Габрово е от тридесет и един служители.
Промени в щата през годината няма, но има движение на кадрите. От
началото на 2009 г. съдебния секретар - протоколист Росица Ненова е
в отпуск поради бременност и раждане. На нейно място, при
условията на чл.68 ал.1 т.3 от КТ беше назначена Виолета Данкова.
Считано от 21.12.2009 г. беше прекратено трудовото
правоотношение със съдебния архивар Донка Кънчева Кашавелова,
поради придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.
На нейно място, с трудов договор №23/04.03.2010 г. е преназначена
от РС Дряново Анелия Стефанова Кисьова, считано от 08.03.2010 г.
Със заповед №68/13.04.2010 г. беше прекратено трудовото
правоотношение с Радка Маринова Бакалова – призовкар, поради
придобиване право на пенсия за осигурителен страж и възраст,

считано от 16.04.2010 г. На нейно място, с трудов договор
№24/30.04.2010 г., при условията на чл.68 ал.1 т.4 КТ беше назначен
Георги Иванов Болтаджиев. Със заповед №81/03.05.2010 г. същият е
упълномощен да управлява служебния автомобил на РС Габрово.
Със заповед №200/10.07.2010 г. беше прекратено трудовото
правоотношение с Жана Колева Генчева – призовкар, поради
придобиване право на пенсия за осигурителен страж и възраст,
считано от 01.08.2010 г. Към 31.12.2010 г. бройката е незаета поради
отказ на ВСС да даде съгласие за провеждане на конкурс и
назначаване на служител.
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 секретар- протоколисти – Веселина Йосифова,
Венета Максимова, Маргарита Иванова, Данка Венкова, Ваня
Николова, Стефка Митева, Даниела Марчева, Виолета Данкова,
деловодители – Ганка Велчева, Мария Кирова, Анета Хайтова,
Светла Величкова, Гергана Илиева и Мариета Ковачева, архивар –
Анелия Кисьова, секретар СИС – Дарина Георгиева, деловодители
СИС – Анка Георгиева и Диана Атанасова, съдебен информатор –
Диана Стойкова, призовкари – Георги Болтаджиев, Пенчо Давидков,
Маргарита Колева и Марияна Вачкова, и чистачи – Мария Колева и
Лиляна Нешева.
Голяма част от служителите в Районен съд – Габрово са с
дългогодишен стаж и опит. Отчетната 2010 г. беше с нормален
режим на работа, при който успешно бяха съчетани рутината и опита
на дългогодишните служители с амбицията и енергията на помладите новоназначени такива. Изминалата година протече в добра
работна атмосфера, която спомогна за запазване на добрата
организация и микроклимата в съда. При извършената през 2010 г.
атестация,
24 служители получиха оценка “изключително
изпълнение”.

Единствено изключение в оценката за спокойно протичане на
работния процес, може да бъде направена за работата на бюро
Призовки, където 2010 г. премина напрегнато и с редица
организационни проблеми. След пенсионирането на призовкаря Жана
Генчева и отказът на ВСС да даде съгласие за назначаване на
служител на нейно място точното, стриктно и регулярно
осъществяване на дейността по връчването на книжа беше сериозно
затруднено. Останалите четирима служители често бяха във
физическа невъзможност да поемат целия обем на работата, без да
допуснат закъснения и пропуски. Естеството на работа изисква и
съответната кадрова обезпеченост, каквато в настоящия момент няма.
Призовкарите в Районен съд Габрово обслужват площ от около 234
кв.км, включително и крайните квартали до които транспортните
връзки са силно ограничени. С оглед площта на районите, които
обслужват и обема на документооборота е практически невъзможно
работата да бъде възложена на по-малък брой хора.
Несвоевременното призоваване на лицата в съдебните производства
не само би затруднило нормалното правораздаване, но лавинообразно
би довело до срив в работата по делата.
С оглед изложеното смятам, че в настоящият момент е
необходима не промяна в щата, а попълване на наличния такъв с
оглед на ежедневните, неотложни задължения на служителите в бюро
“Призовки”.

ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА
В
РАЙОНЕН СЪД –
ГАБРОВО

Граждански дела
Брой на постъпилите дела
Броят на постъпилите през 2010 г. граждански дела е общо
3057 броя. Като краен резултат същият е чувствително увеличен
спрямо предходните две години, когато е бил съответно 2401 броя
през 2009 г. и 1642 бр. през 2008 г.
По видове дела постъплението се отчита, както следва:
- граждански дела по общия ред – 485 бр. /при 467 през 2009
г. и 672 през 2008 г./
- производства по чл.310 ГПК – 128 бр. /при 137 бр. през
2009 г. и 94 през 2008 г. /;
- административни по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ – през отчетната
година няма постъпили такива. /През 2009 г. е имало 2 бр. и по 1 бр.
за предходните години/;
- частни граждански дела – 201бр./при 70 бр. през 2009 г. и
68 през 2008 г./;
- дела по чл.410 и 417 т. 1 до 9 от ГПК – 2034 бр. /при 1505
през 2009 г. и 784 през 2008 г./
- дела от и срещу търговци – 76 бр. /при 77 за 2009 г. и 23
бр. през 2008 г./
По видове граждански спорове постъплението е, както
следва:
Новообразуваните дела по СК са 255, спрямо 268 през 2009
г. и 304 през 2008 г.
Постъпилите облигационни искове през 2010 г. са 285 броя,
като през 2009 г. същите са били 267 бр., а през 2008 г. – 196 бр.
Вещните искове са 39 през 2010 г., спрямо 34 през 2009 г. и
47 през 2008 г.
Делбите през 2010 г. са 26, като през 2009 г. са били 34,
колкото и през 2008 г.
Исковете по КТ са 87 през 2010 г. спрямо 80 през 2009 г. и
69 през 2008 г.

Делата по Закона срещу домашното насилие са 34 през
2010 г., при 28 за 2009 г. и при 21 през 2008 г.
По Закона за закрила на детето са образувани 69 бр. дела
при 58 бр. дела през 2009 г. и спрямо 48 през 2008 г.
Брой на делата за разглеждане към 31.12.2010 г.
Общия брой на гражданските дела за разглеждане към
31.12.2009 г. е 3363 броя дела /при 2673 бр. през предходния
период/.
По видове дела същите се разпределят, както следва:
- граждански дела по общия ред – 690 бр.;
- производства по чл.310 ГПК – 179 бр.;
- административни по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ – 0 бр.;
- частни граждански дела – 203 бр.;
- дела по чл.410 и 417 т. 1 до 9 от ГПК – 2044 бр.;
- дела от и срещу търговци – 100 бр.
- други – 147 броя
По видове граждански спорове общият брой на делата за
разглеждане е, както следва:
Дела по СК – общо 336. същият брой е отчетен през 2009 г.
спрямо 383 през 2008 г.
От така посочените общо за разглеждане дела, общо
свършени са 272, останали несвършени са 64, 22 са обжалвани.
Облигационните искове общо за разглеждане през 2010 г.
са 402 броя, като през 2009 г. те са били 363 броя, а през 2008 г. – 276
бр.
Вещните искове, общо сложени за разглеждане са 58 броя
през 2010 г., при 68 през 2009 г., спрямо 84 през 2008 г.
От посочените 58 дела, 39 са свършени, 19 са останали
несвършени, 24 са обжалвани.
Делбите общо през 2010 г. са 61, през 2009 г. същите са били
71 бр., а през 2008 г. те са били 103.
От посочените 61 броя дела, 28 са свършени, 9 са обжалвани,
а 33 са останали несвършени в края на периода.

Исковете по КТ са общо 115 през 2010 г., спрямо 101 през
2009 г. и 89 през 2008 г.
От посочените 115 броя дела, свършени са 93 броя, 21 са
обжалвани и 22 са останали несвършени.
Делата по Закона срещу домашното насилие са общо 37 за
2010, при 30 за 2009 г. и 22 през 2008 г.
От посочените 37 дела, 36 са свършени, а 1е останало
несвършено.
По Закона за закрила на детето са сложени за разглеждане
71 бр. дела при 60 бр. дела за 2009 г. и 48 през 2008 г.
От посочените 71 дела, няма останали несвършени в края на
отчетния период.
Сравнителният анализ на гражданските дела, като
постъпление и като всичко дела за разглеждане, в предходните
периоди се затрудняваше от факта на влизане в сила на новия ГПК
през 2008 г. Регламентираните с него промени обусловиха нови
видове дела, които нямат свой пълен аналог в предходната уредба.
Доколкото обаче две години производствата вървят изцяло по новите
разпоредби, единствено сравнението с 2008 г. е с известни уговорки.
Независимо от тях, обаче е ясно, че броят на гражданските дела през
последната година е изразително завишен, както като обща бройка,
така и по отделните видове производства. Най-голям принос за това
нарастване имат делата по чл.410 и чл.417 от ГПК, където броят
достигнаха рекордната цифра от 2044 бр. Тенденцията беше
констатирана още миналата отчетна година и анализът само
потвърждава направените тогава изводи. Производствата са с голяма
ефективност и достъпност, реализира се процесуална икономия и
резултатност. За съжаление другият фактор, който обяснява
нарастването на този вид дела продължава да бъде актуален икономическата обстановка и по-конкретно условията на криза,
която изживява обществения живот във всичките му сфери.
Свиването на банковия пазар, безработицата и явната стагнация
достигнаха до неочаквани от обществото ни размери, създадоха
материални затруднения, както на търговците, така и на отделните
граждани.
Нарасна
още
повече
невъзможността
на
гражданскоправните субекти за погасяване на задълженията, стигна

се до задлъжнялост, която от своя страна породи правен интерес у
кредиторите да поставят в ход това производство за възстановяване
на вземанията си.
Делата по чл.310 от ГПК- бързи производства и делата от и
срещу търговци, бяха въведени с новия ГПК като разновидности на
исковото производство и нямат аналогия
при действието на
предходния ГПК в процедурно отношение. Тогава тези видове дела
се разглеждаха по общия исков ред или по реда на бързото
производство- трудовите спорове по чл.344 от КТ и 245 от КТ, но
само по искане на ищеца.
Въпреки ясно изразената тенденция на увеличение на
гражданските дела, посочена по-горе, при отделните видове
граждански спорове, обаче обратно - има намаление. Това изглежда
странно само на пръв поглед, защото има за свое логично обяснение
увеличения брой производства по чл.410 от ГПК, прилагането на
които елиминира необходимостта от водене на дела по общия ред.
Незначително намаление /с разлика от няколко броя дела/ има при
вещните искове и делбите, докато при облигационните и при
исковете по КТ – обратно има увеличение. Увеличението при
облигационните дела се дължи и на нарастналия брой на
установителните искове по чл.422 от ГПК във връзка с заповедното
производство. Ръстът на заповедното производство увеличава и това
постъпление. Делата по СК са запазили същата стойност като
отчетената през предходния период.
Посочените тенденции могат да се обяснят с кризата на
пазара на недвижимите имоти, и увеличение на облигационните,
включително търговските и трудови спорове, като резултат от
кризата на платежоспособността на гражданско правните субекти,
включително търговци и работодатели. Посочените фактори
очевидно рефлектират и в сферата на личните отношения, израз на
което е и завишеният брой дела по Закона срещу домашното насилие
и за настаняване на деца по ЗЗД.
Свършени граждански дела
Общият брой на свършените през годината граждански дела
е 3056. От тях в срок до 3 месеца са свършени общо 2948 дела, или

96,465%. За съпоставка може да се отбележи, че броят на
свършените граждански дела през 2009 г. е 2367 броя, а през 2008 г.
- 1678 бр.
По видове дела, броят на свършените такива през 2010 г.
се разпределя, както следва:
Граждански дела по общия ред –
Всичко свършени през 2010 г. са 485 броя дела, от които 416,
или 86% в срок до 3 месеца.
Всичко свършени през 2009 г. са 476 броя дела, от които 318
броя или 67 % в срок до три месеца;
Всичко свършени през 2008 г. са 754 броя, от които 354 броя,
или 47% в срок до 3 месеца.
Административни по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ –
През 2010 г. всичко свършени са 148 броя дела, от които 145
броя или 98% в срок до три месеца;
През 2009 г. всичко свършени са 2 броя дела, от които 100%
в срок до три месеца.
През 2008 г. в ГРС има 1 дело от този вид, което е свършено
в срок до три месеца.
Частни граждански дела –
Всичко свършени през 2010 г. са 200 броя дела, от които 182
– 91% в срок до три месеца;
Всичко свършени през 2009 г. са 74 дела, от които 73 –
99% в срок до три месеца.
Всичко свършени през 2008 г. са 64 дела, като 62 от тях, или
97%, са в 3 месечен срок.
делата по чл.410 и 417.
Брой на решените дела с акт по същество
Броят на решените с акт по същество граждански
дела е 2798 бр.
По видове граждански дела разпределението по този
показател е, както следва:
- граждански дела по общия ред – 382 броя /през 2009 г.
същите са били 339 бр., през 2008 г. 598 бр./

- производства по чл.310 ГПК – 108 броя през 2010 г., при
94 бр. през 2009 и 43 през 2008 г.;
- частни граждански дела – 183 броя през 2010 г., при 50 бр.
през 2009 г. и 36 през 2008 г.
- дела по чл.410 и 417 от ГПК – 1975 броя през 2010 г., при
1458 бр. през 2009 г. и 780 броя през 2008 г.;
- дела от и срещу търговци – 42 броя за 2010 г., спрямо 40
бр. през 2009 г. и 8 броя за 2008 г.
- други – 108 бр. за 2010 г. при 118 през 2009 г.
Брой на прекратени граждански дела през 2010 г. в ГРС
Общо прекратените граждански дела са 258 брой. През
2009 г. техният брой е бил 268, а през 2008 г. – 213.
При гражданските дела най-голяма брой прекратени такива
има при делата по общия ред – 103 бр. Прекратените частни
граждански дела са 17, а прекратените производства по чл.310 ГПК –
40 бр. Прекратените търговски и други – съответно13 и 23 броя.
При
гражданските дела 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 – 205 броя, също колкото и
през 2009 г. През 2008 този броя е бил 224 бр.;
- производства по чл.310 ГПК – 31 броя спрямо 51 бр. през
2009 и при 34 бр. през 2008 г./;
- частни граждански дела – 3 броя за отчетната година, при
2 бр. за предходната и при 6 бр. за 2008 г.;
- дела по чл.410 и 417 от ГПК – 7 броя за 2010 г. при 10 бр.
за 2009 г.;

- дела от и срещу търговци – 45 броя за 2010 г., при 24 бр.
през 2009 г. при 8 бр. за 2008 г.
Обжалвани и протестирани съдебни актове
Броят на обжалваните и върнати граждански дела през
2010 г. е 116 бр. От тях потвърдени са 84 бр., изменено е 1, а
отменени – 31 броя. За съпоставка – броят на обжалваните дела през
2009 г. е бил 138, като потвърдени са също 84 дела, изменени са 28, а
отменени 26 дела. През 2008 г. броят е бил 198, като потвърдени са
58 бр., изменени са 10 бр., а отменени – 16 бр. дела.
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

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 0,75 %.
Съотношението на потвърдените с решените по същество
съдебни актове е 3 %.
Съотношението на отменените с решените по същество
съдебни актове е 0,39%.

Наказателни дела
Брой на постъпилите дела
Броят на постъпилите наказателни дела през 2010 г. е общо
1245 спрямо 1237 броя през 2009 г. и 1119 броя през 2008 г. Горните
данни показват относително равновесие в постъплението с тенденция
към незначително увеличение през отчетната година.

Най-голям
дял
имат
новообразуваните
административнонаказателен характер дела – общо 380 бр. През
2009 г. постъпилите дела от този вид са 412, а през 2008 г. - 334.
Следващи в постъплението са наказателните дела от общ
характер - 298 броя. През 2009 същите са били 379 броя, а през 2008
г. 318 броя. Констатира се намаление, което е по-чувствително
спрямо предходната година. Същевременно не намирам, че разликата
от 80 дела е достатъчна, за да формира изводи за промени на
обществени отношения и възникване на нови процеси в обществената
нагласа. Смятам, че са касае за обичайните различия в отчитаните
параметри между различните години, без да става дума за изразена
тенденция или съществена закономерност.
Броят на постъпилите през отчетната година наказателни
дела от частен характер са 17. Този брой е малко по-нисък от
постъплението през 2009 г. – 22 броя и почти идентичен с този през
2008 г. – 16 бр. Горното не дава основание да се говори за трайна
промяна през тригодишния период и следва да се отчита по-скоро
като запазване на постъплението.
Постъпилите дела по чл.78а от НК бележат незначителен
спад – 26 броя през 2010 г., при 38 броя през 2009 г. и спрямо 44 броя
през 2008 г. Вижда се, че разликата с предходната година е
незначителна, но същата е по- сериозно изразена в съпоставка с 2008
г.
Частните наказателни дела са с най-сериозно увеличение
на постъплението през 2010 г. - 297 броя, при 173 броя през 2009 г. и
174 през 2008 г. Причините за завишеното постъпление тук могат да
се търсят в няколко насоки:
На първо място има сериозно увеличение на делата за
разкриване на банкова тайна – по чл.62 от Закона за кредитните
институции и по чл.133 ал.5 т.2 от Закона за публичното предлагане
на ценни книжа във вр. с чл.35 ал.6 т.4 от Закона за пазарите на
финансовите инструменти. През 2010 г. са били образувани 88 такива
дела. Исканията са предимно от КУИППД и могат да се отчетат като
активност при осъществяване на дейността й.
От друга страна броят на частните наказателни дела е
повлиян от влизането в сила на изменението на чл.250в Закона за

електронните съобщения ( ДВ, бр. 17 от 2010 г., в сила от 10.05.2010
г.), според което 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. За 2010 г. оправомощените от
председателя съдии са се произнесли по 54 такива искания за достъп
до данни.
От трета страна трябва да се акцентира на увеличеният брой
частни наказателни дела по чл.23 и чл.25 от НК – кумулации. За 2010
г. има 54 новообразувани такива, докато през предходните две
години са били съответно 34 и 36 броя.
Няма драстични промени по отношение броя на проведените
през годината разпити. Същите са 227 през 2010 г., при 224 броя през
2009 г. и 241 бр. през 2008 г. От 28 май 2010 г. влязоха в сила
изменения в НПК, които индиректно са свързани с разпитите пред
съдия. Става въпрос за разпоредбите на чл.279 и чл.281 от НПК –
прочитане на обясненията на обвиняем и показанията на свидетели,
дадено на досъдебното производство. Посоченото изменение,
непосредствено след влизането му в сила, временно “замрази”
провеждането на разпити за един кратък период на ориентиране в
новата уредба. Веднага след това, обаче провеждането на разпити
беше подновено, тъй като в съдебната фаза на производството
същите често са решаващи за изхода на делото. Отново, обаче стои
въпроса за необходимостта от по-голяма прецизност, преценка и
редуциране на разпитите до случаите, които действително отговарят
на хипотезите, предвидени в закона.
По видове престъпления по глави от НК, постъплението
на делата се разпределя, както следва:
Гл.II – Престъпления против личността - новообразувани са
9 дела, при 13 дела за 2009 г. и 11 бр. за 2008 г.
Гл.III- Престъпления против правата на гражданите – 1 дело
за 2010 г., също както и през 2009 и 2008 г.
Гл.IV – Престъпления против брака, семейството и младежта
– 17 броя дела, при 12 бр. такива през 2009 г. и 14 бр. за 2008 г.
Гл.V – Престъпления против собствеността – 133 броя за
2010 г., 133 бр. дела за 2009 г., при 130 през 2008 г.

Гл.VI – Престъпления против стопанството – 4 броя за 2010
г.1 3 бр. за 2009, при 1 за 2008 г.
Гл.VII –Престъпления против финансовата, данъчната и
осигурителната система – няма образувани дела през 2010 г., също и
както през 2009 и 2008 г.
Гл.VIII – Престъпления против дейността на държавни
органи и обществени организации – 6 броя през 2010 г. През 2009 г.
няма постъпление на дела от този вид, докато през 2008 е имало 2
дела.
Гл.IX – Документни престъпления –8 броя през 2010 г., при 6
бр. през 2009 г. и 4 броя през 2008 г.
Гл.X – Престъпления против реда и общественото
спокойствие – 4 броя за 2010 г. при 10 бр. за 2009, през 2008 г. няма
новопостъпили такива.
Гл. XI- Общоопасни престъпления – 115 през отчетната
година, при 201 бр. през 2009 г. и при 155 през 2008 г.
Брой на делата за разглеждане към 31.12.2010 г.
Общия брой на наказателните дела за разглеждане към
31.12.2010 г. е 1536 бр. През 2009 г. те са били 1469, а през 2008 г. 1311 бр. По видове, същите се разпределят, както следва:
- наказателни общ характер дела - 384 бр. /при 459 бр. за
2009 г. и 397 бр. за 2008 г./;
- наказателни частен характер дела – 31 бр. /при 30 бр. за
2009 г. и при 27 бр. за 2008 г. /;
- дела по чл.78А от НК – 34 бр. /при 38 бр. за 2009 г. и при
44 бр. за 2008 г./;
- частни наказателни дела – 308 бр. /при 184 бр. за 2009 г. и
180 бр. за 2008 г./;
- частни наказателни дела – разпити – 229 броя при 224 бр.
за 2009 г.
- административнонаказателен характер дела – 550 /при 534
бр. за 2009 г. и 422 бр. през 2008 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 17, докато през 2009 г. са били 20, а през 2008 г.
- 17 бр.
От така посочените общо 17 дела за разглеждане, свършени
са 15 броя, обжалвани са 11, останали несвършени в края на отчетния
период са 2 дела.
Гл.III- Престъпления против правата на гражданите – 1 бр.
за 2010 г.,2 по 2 бр. за 2009 и 2008 г.
Делото не е приключило.
Гл.IV – Престъпления против брака, семейството и младежта
– 22 броя през 2010 г., при 18 бр. за 2009 г. и 17 бр. за 2008 г.
От посочените 22 дела, 15 са свършени, а 7 са останали
несвършени в края на периода.
Гл.V – Престъпления против собствеността – 178 броя през
2010 г., спрямо 181 бр. за 2009 г. и 180 бр. за 2008 г.
От сложените за разглеждане общо 178 бр. дела, 144 са
свършени, обжалвани или протестирани са били 28 дела, като
несвършени в края на периода са останали 34 дела.
Гл.VI – Престъпления против стопанството – 7 броя през
2010 г., при 3 бр. за 2009 г. и 2 бр. за 2008 г .
Посочените 7 броя дела са приключени, като 3 от тях са
обжалвани или протестирани.
Гл.VII –Престъпления против финансовата та, данъчната и
осигурителната система – 0 бр.
Гл.VIII – Престъпления против дейността на държавни
органи и обществени организации – 8 дела, при 1 за 2009 г. и 3 бр. за
2008 г.
От посочените 8 броя дела, 5 са свършени, едно е останало
несвършено, едно дело е било обжалвано.
Гл.IX – Документни престъпления – 10 броя през 2010 г., при
7 за 2009 г.и и 5 бр. за 2008 г.
От посочените 10 броя дела за разглеждане през 2010 г., 9 са
свършени, а едно е останало несвършено в края на периода.
Гл.X – Престъпления против реда и общественото
спокойствие – 8 броя за 2010 г., 10 бр. за 2009, 10 бр. за 2008 г.

От общо 8-те дела за разглеждане, 5 са приключени, а 3 са
останали несвършени в края на годината.
Гл. XI- Общоопасни престъпления – 134 брлоя за 2010 г., при
217 бр. за 2009 г., при 170 бр. за 2008 г.
От посочените 134 броя дела за разглеждане през 2010 г.,
123 са свършени, 12 са обжалвани, 11 са останали несвършени в края
на периода.
Анализът на постъплението и на общия брой дела за
разглеждане показва относителна стабилност.
Видно е че за
фрапиращи разлики не може да става дума. Разликите от няколко
бройки дела са несъществени и не могат да обосноват самостоятелен
извод в тази насока.
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 2010 г. е 1348
бр. От тях 996 бр., или 74 % са свършени в срок до 3 месеца.
По видове дела, броят на свършените такива през 2010 г.
се разпределя, както следва:
Наказателни общ характер дела – 324 бр, от които 196 или
60% ,в срок до три месеца.
Всичко свършените през 2009 г. 373 броя, от които 256 бр.
дела или 69% в срок до три месеца.
Всичко свършените през 2008 г. са 317 бр., от които 208 бр.
дела, или 66 %, в срок до три месеца.
Наказателни дела от частен характер – 24 дела, от които
10 или 42% в срок до три месеца.
Всичко свършените дела от този вид през 2009 г. са 16 дела,
от които 8, или 50% , в срок до три месеца.
Всичко свършените дела от този вид през 2008 г. са 19 бр.
дела, от които 10 бр., или 53% в срок до три месеца.
Дела по чл.78А от НК – свършени общо са 27 дела, от които
22, или 81% в срок до три месеца.

Свършените през 2009 г. са общо 30 дела, от които 19, или
63% в срок до три месеца
През 2008 г. всичко свършени са общо 33 бр. дела, от които
20 бр., или 61 % в срок до три месеца.
Частни наказателни дела – през 2010 г. са свършени 301
дела, от които 300 или 100% в срок до три месеца.
През 2009 са свършени 171, от които 169, или 99% в срок до
три месеца.
Всичко свършени през 2008 г. 169 бр. дела, от които 167 бр.,
или 99% са в срок до три месеца.
Частни наказателни дела – разпити – извършени през 2010
г. са 228 броя разпити, като всички са приключили в срок до три
месеца.
Всичко свършени през 2009 г. са 224 броя дела, като всички
са приключили в срок до три месеца.
През 2008 г. са свършени 241 бр. дела, като всички – 100%,
са в срок до три месеца.
Административнонаказателен характер дела – свършени
през 2010 г. 444 броя дела, от които 240 броя или 54% в срок до три
месеца.
Свършените дела през 2009 г. са 364 броя, от които 156, или
43% са в срок до три месеца.
Всичко свършени през 2008 г. са 300 бр. дела, като 86 от тях,
или 29% са свършени в 3 месечен срок.

Брой на решените дела с акт по същество
Общият брой на наказателните дела, решени с акт по
същество в ГРС е 1176 бр. По видове дела разпределението по този
показател е, както следва:
- наказателни общ характер дела - 250 бр. /254 за 2009 г. и
205 през 2008г/;
- наказателни частен характер дела – 13 бр. /7 за 2009 и 8
през 2008/;

- дела по чл.78А от НК – 24 бр. /27 за 2009 г. и 28 за 2008г./;
- частни наказателни дела – 277 бр. /151 за 2009 г. и 135 през
2008 г./;
- частни наказателни дела – разпити – 228 бр.
- административнонаказателен характер дела – 384 бр./325
за 2009 г. и 260 за 2008 г./
През 2010 г. в ГРС са постановени 313 осъдителни
присъди.
Осъдените лица са общо 377 през 2010, спрямо 399 през
2009 и 365 през 2008 г.

Брой на прекратените наказателни дела през 2010 г. в
ГРС
Общо прекратените наказателни дела през 2010 г. са 172.
През 2009 г. същите се 190, а през 2008 г. -202.
При наказателните дела, прекратените дела от общ характер
са 74, като от тях 63 бр. са прекратени със споразумение по чл.381 и
чл.384 от НПК. Върнати за доразследване са 11 бр. За съпоставка,
през 2009 г. броят на прекратените дела общо е бил 119, а през 2008 г.
– 112. През 2009 г. върнатите за доразследване дела от общ характер
са били 13, а през 2008 г. – 14.
От посочените данни е видно, че и тук няма съществени
промени – прекратени са малък брой дела /извън тези, приключили
със споразумение. 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 - 60 броя за 2010 г. /при 86
бр. за 2009 г. и 80 бр. през 2008 г./
- наказателни частен характер дела – 7 дела за 2010 г. /при
14 за 2009 г. и при 8 бр. за 2008 г./
- дела по чл.78А от НК – 7 за 2010 г., при 8 за 2009 г. и 11
бр. за 2008 г./
- частни наказателни дела – 7 бр. за 2010 г. /при 13 за 2009 г.
и 11 бр. за 2008 г./
- частни наказателни дела – разпити – 0 бр.
- административнонаказателен характер дела – 106 за 2010
г. /при 170 за 2009 г., и 122 бр. за 2008 г./
Обжалвани и протестирани съдебни актове
През отчетната 2010 г. наказателните дела, които са били
обжалвани или протестирани са 250. От тях 192 са потвърдени,
отменени са 39 дела, изменени са 16.
През 2009 г. делата, които са обжалвани или протестирани са
общо 231. от тяфх потвърдените са 159, изменените са 14, а
отменените – 34.
През 2008 г. делата, които са обжалвани или протестирани са
общо 200 бр. От тях потвърдените са 133 бр., изменените са 20 бр., а
отменените - 30 бр.
Причините, поради които са изменени или отменени
актовете на районния съд, се свеждат предимно до различни правни
изводи, които горните инстанции са направили въз основа на
доказателствата, събрани от първоинстанционния съд. 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 1,36 %
Съотношението на потвърдените с решените по същество
съдебни актове е 16,3 %.
Съотношението на отменените с решените по същество
съдебни актове е 3,32 %.
Съотношението на внесените обвинителни актове и
постановените осъдителни присъди /наказана престъпност/ е 95,2%.
Оправдателни присъди – причини
През 2010 в ГРС има постановени 16 оправдателни присъди .
9 от тях са по наказателни дела общ характер, 7 по наказателни дела
от частен характер.
През 2009 г. броят на оправдателните присъди и бил 10, от
които 6 по дела от общ характер и 4 по дела от частен характер.
През 2008 г. в ГРС има постановени 14 оправдателни
присъди, от които 11 по дела от общ характер и 3 бр. по дела от
частен характер.
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. Обективността, обаче изисква да се посочи, че това не е

единствената причина за приключване на наказателното
производство по този начин. Прави впечатление процесуалното
поведение на лицата, привлечени към наказателна отговорност. По
една или друга причина част 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. С оглед на малкия си брой, оправдателните присъди
не могат да бъдат третирани като негативно явление в системата на
правораздаването. Напротив – те са израз на обективност и спазване
на основните принципи в наказателното производство.
През отчетната 2010 г. в Районен съд Габрово са
постановени 250 броя влезли в сила присъди. Влезли в сила през
годината са и 63 бр. определения за прекратяване на
наказателното производство със споразумения. Броят на лицата,
осъдени с влязла в сила присъда е 377. 67 от тях са наказани със
споразумения. Броят на оправданите с влязла в сила присъда
лица е 11.
Съобразно
критериите,
посочени
в
Мерките
за
усъвършенстване организацията на работата в съдилищата и
прокуратурата по делата с особен обществен интерес и Писмо № 9100-082 от 17.11.2008 г. на ВСС, в Районен съд - Габрово през 2010 г.
не са разглеждани дела със значим обществен интерес.

БЮРО СЪДИМОСТ

През 2010 г. в Бюро “Съдимост” при Районен съд
Габрово са издадени 4949 броя свидетелства за съдимост и 1393
броя справки за съдимост. До други съдилища са изпратени още
2360 справки за съдимост. Техническата обезпеченост и
подобрената организация на работа подобриха съществено
обслужването на гражданите при издаване на свидетелствата за
съдимост. Същите като правило 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
“Автоматизирана информационна система “Бюра 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 октомври
2009 г. беше ъпдейтната версията на системата и бяха добавени нови
функционални възможности покриващи напълно промените в
Наредба 8.
Бюро “съдимост” при Районен съд Габрово се обслужва
от един служител – съдебен деловодител Мария Кирова.
Дисциплинирана, отговорна и организирана, госпожа Кирова
също допринася за безупречната работа на БС при ГРС. В нейно
отсъствие работата в Бюрото поемат съдебните секретарпротоколисти Веселина Йосифова и Маргарита Иванова.

През 2010 г. приключи окончателно въвеждането в
програмата на данните за лицата, съдържащи се в
съществуващата до момента картотека. Въведените бюлетини са
общо 5330 броя. С оглед кратките срокове, в които това
въвеждане следваше да приключи и големият обем информация,
подлежаща на обработка, в тази дейност се включиха
служителите от всички служби в съда. Проведе се своеобразна
кампания, в която служителите проявиха изключителна
отговорност и инициативност. Постигна се една практическа
реализация на принципа за работа в екип, доказа се
ефективността, която той дава чрез обединените усилия и
общата цел.

СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

БРОЙ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛА
В съдебно изпълнителната служба при Районен съд
Габрово през 2010 г. работиха двама съдебни изпълнители –
Станимира Иванова и Теодора Димова.
Съдебно - изпълнителна служба 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 в СИС при ГРС са постъпили 219
броя молби за образуване на изпълнителни дела, като 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 3 120 287
лева. От новообразуваните дела през 2010г. са приключили с
постановление за прекратяване поради изплащане 285 броя
изпълнителни дела. От новообразуваните изпълнителни дела 58
броя са за вземания за издръжки. Прекратени поради
навършване на пълнолетие и по искане на взискателя 69 броя.
Движението по останалите изпълнителни 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 сума в размер на 42 359 лева
държавна такса.
През отчетния период в СИС при ГРС са архивирани
общо 361 броя изпълнителни дела, от които 76 броя по чл.433
ал.1 т.8 от ГПК. Прекратените на други основания посочени в
чл.433 от ГПК са общо 285 на брой. Общо събраната сума по
прекратените с влязло в сила постановление за прекратяване на
ДСИ изпълнителни дела е в размер на 535 091 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 239 833 лева. В СИС при ГРС се прави
периодична проверка на подлежащите на прекратяване
изпълнителни дела по силата на закона визирани в чл.433 ал.1
т.8 от ГПК, което е предпоставка за намаляване 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.
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 18 броя публични продажби на недвижим имот и 35
броя публични продажби на движими вещи.
За всяко предприето изпълнително действие на осн. чл.
434 от ГПК същото е обективирано в протоколи. През отчетния
период са насрочени 765 броя принудителни действия по опис,
оценка, определяне на пазач и други, които действия
разпределен на броя съдебни изпълнители се равнява на 31.85
принудителни изпълнителни действия месечно.
Въз основа на гореизложеното, считам че през отчетния
период 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.
БРОЙ НА СВЪРШЕНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛА
Общият брой на свършените изпълнителни дела през
отчетната 2009 г. е 298 броя. От тях 107 са в полза на граждани
и 188 в полза на юридически лица.
Средномесечно свършените дела на един съдебен
изпълнител в СИС при Районен съд Габрово е 12,42 дела.
СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ПОСТЪПЛЕНИЕТО
ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ
През отчетната 2010 г. в СИС са постъпили 219 дела,
спрямо постъпили 196 дела през 2009 г. и 176 броя дела 2008 г.
Най-голямо е постъплението на изпълнителни дела в полза на
граждани – 146 броя през 2010 г. при 142 броя за 2009 г. и 113
бр. за 2008 г. Изпълнителните дела в полза на юридически лица,
са както следва: 62 броя за 2010 г., 48 броя за 2009 г., 57 бр. за
2008 г.

През отчетния период са постъпили за събиране суми в
размер на 3 120 287 лв. В предходните две години те са били
съответно 659 838 лв. през 2009 г. и 414 944 лв. за 2008 г. Общо
са подлежали на събиране такива в размер на 15 476 258 лв.
Събраните суми през годината са в размер на 535 091 лв.,
спрямо 441 734 лв. спрямо 1 554 627 за 2008 г. и
Горните данни налагат извод за минимално увеличение в
постъплението на дела. По отношение на събираемостта има
увеличение спрямо предходната 2009 г., но и сериозно
намаление спрямо 2008 г. Причината и тук е кризата на
платежоспособността, липсата на доходи и имущество за
удовлетворяване на задълженията. Заслужава да се отбележат и
някои специфики, които се забелязват в сферата на съдебното
изпълнение. Те произтичат от факта на паралелната дейност на
държавните и частните съдебни изпълнители. Практиката в
нашия район показва, че всички вземания на банки, които са
обезпечени и с голяма събираемост, се осъществяват от частни
съдебни изпълнители. Последните от друга страна разполагат и
с достъп до информация относно имотното състояние на лицата.
Своеобразна “привилегия” предоставя и чл.18 от ЗЧСИ, който
дава право на частния съдебен изпълнител да извършва
необходимите действия от името на взискателя, без да го
ангажира за всяко конкретно действие - възможност, която
държавния съдебен изпълните няма. Статутът на частния
съдебен изпълнител му дава по-голяма свобода на действие,
която няма държавния съдебен изпълнител. Тези фактори
влияят върху събираемостта, реализирана от
държавното
съдебно изпълнение и поставят редица въпроси относно
неравнопоставеното положение на държавните и частните
съдебни изпълнители. Съществен проблем, възникнал през
отчетната 2010 г. е във връзка с изплащането на издръжките от
Община Габрово. При подготвяне на преписките за тези
издръжки е необходим много голям документооборот, който от
една страна коства ресурси на материали и труд, от друга страна
води до забавяне и усложняване на процедурата в ущърб на
правоимащите лица.

СЪДИИ ПО
ВПИСВАНИЯТА

През изминалата 2010 година се забелязва голям спад на
сделките
с недвижими имоти и съответно на вписванията,
отбелязванията и заличаванията както в габровския съдебен район,
така и в цялата страна. Не само през предходните три, но дори за
последните десет години, съдиите по вписванията отчитат най-слаби
резултати, а именно:
ОБЩИЯТ БРОЙ НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ВПИСВАНИЯ
Е – 4064.
В това число:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Продажби 1205
Дарения 203
Замени 8
Ограничени вещни права 47
Наеми 86
Аренди 245
Законни ипотеки 39
Договорни ипотеки 234
Възбрани 275
Искови молби 23
Обявени завещания 20
Делби 55
КНА 271
АДС 49
АОС 171
Други актове 157
--------------------------------------------ОБЩО ВПИСВАНИЯ - 3088

1.
2.
3.
4.

Заличени искови молби Заличени възбрани Заличени ипотеки Стари актове -

4
96
159
0

Издадени са удостоверения – 1588 броя, заверени преписи
– 1834 броя, справка за държавни органи – 831 броя.
Съдиите по вписванията в Габровски съдебен район
отчитат, че през 2010 г. броят на вписванията, отбелязванията и
заличаванията в Габровски съдебен район рязко е спаднал. Горното
отново е в резултат на свиването на пазара предвид световната
икономическа криза и замразяването на дейността на финансовите
институции.
Годината отново е преминала в напрегната обстановка,
доколкото съществуващите и преди проблеми не са намерили
разрешение. Както е отчетено в предходната година, трудностите
произтичат основно от програмата “Икар” и се свеждат до това, че
дейността на охранителното производство се осъществява на базата
на електронен регистър, воден от Агенцията по вписванията, без
какъвто и да е било съдебен контрол. Има сериозни трудности в
работата със служителите на АВ, които са допускали груби грешки и
неточности при вписването на актовете, най – вече при издаване на
удостоверение за тежести. В тази връзка има получени сигнали за
нарушения. Съдиите по вписванията нямат достъп до електронния
регистър, а на служителите се възлагат дейности, които не отговорят
на тяхната квалификация и правомощия.
Посочените проблеми не са нови, но за съжаление бележат
цялата 2010 г. Те не са от естество да намерят решение на местно
ниво, изискват широко обсъждане, ангажиране на отговорните
институции и се свеждат до законодателни промени, които са
неотложни и наложителни.

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. Обезпечена е както
работата по делата, така и при обслужването на граждани.
Горната положителна оценка обяснява липсата на кардинални
промени, свързани с работата на съда като цяло. Доколкото
обаче става въпрос за динамични процеси и за поставяне на все
по-високи изисквания, винаги е налице възможност за
положителни промени и за предотвратяване действието на
различни рискови фактори.
През годината са действали механизмите за контрол,
въведени по отношение на трудовата и финансова дисциплина.
Това са постоянно действащи системи, канализирани в кадрово
и организационно отношение, като през 2010 г. не са
възниквали основания, налагащи промени. В ГРС има разписани
правила, обхващащи всяка от възможните аспекти в работата на
съда, което гарантира нормалния работен процес и
предотвратява в максимална степен допускането на нарушения.
Осигурява се превантивна функция на системите за контрол,
които на този етап са адекватни на работния процес и не налагат
нови мерки. Единичните случаи на констатирани през годината
пропуски са своевременно установявани, като не е допускано те
да се превърнат в практика или да окажат влияние на
организацията на работа като цяло.

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 2010 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. Работната атмосфера в служба “Деловодство”, което се
помещава съвместно с деловодството на ГОС, става все понапрегната предвид малкото пространство, на коетоо работят ...
човека.
Не много различно е положението при секретарпротоколистите, които са по 4 човека в работни помеещния, които
нормално биха били подходящи за двама. 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.
В началото на месец май 2007 г. по проект „ФАР 2004” на
Габровски районен съд бе доставена нова компютърна техника: 37
броя компютри с достатъчна изчислителна мощност покриваща
сегашните и бъдещи изисквания на софтуерните продукти към
хардуера и 37 броя нови LCD 17” монитори покриващи
изискванията за ергономичност и многократно намалено вредно
влияние върху зрението. Заедно с компютърните конфигурации по
същия проект бяха доставени и 9 броя нови лазерни принтера с
възможност за двустранен печат върху хартията. С
новoполучените 37 конфигурации бяха напълно подменени всички
стари машини, което доведе до създаване на по-добри и
здравословни условия за работа на съдии и служители и оттам до
подобряване на работата на съда в обслужването на гражданите.

През 2008г. благодарение на отпуснатите средства за
закупуване на техника за нуждите на съда и в резултат на
оптималното им разпределение и усвояване вече разполагаме с:
1. Нов сървър с достатъчно изчислителни ресурси и дисков
обем за съхраняване на данни, конфигуриран за максимална защита
на достъпа до данни и надеждното им съхранение. На него беше
направена инсталация на операционна система Windows 2003 Server
Standart и на нейна база бе инсталиран и конфигуриран собствен
домейн-контролер, настроен според изискванията за контрол на
достъпа до мрежовите ресурси и защита на данните със съответното
повишено ниво на сигурност. На същия сървър бе направена и
инсталацията на закупената и внедрена през октомври 2008г. Съдебна
автоматизирана система (САС). Осигурено е ежедневно надеждно
архивиране на базата данни на деловодната система САС и системата
Бюро съдимост върху външен твърд диск, от които архиви може да се
възстанови работата на системите в рамките на 5 работни дни назад
от датата на евентуален срив.. Сървъра досега работи безпроблемно, а
все още е в гаранция (до юли 2011г.) и се надяваме, че с него няма да
имаме проблеми.
2. Копирна машина с параметри позволяващи да поеме
повишените изисквания към натовареност, надеждност, и не на
последно място с достатъчно евтини консумативи за едно копие. Вече
не е в гаранция (беше до август 2010г.), но досега не сме имали
проблеми с нея. За препоръчване да се сключи договор за пълно
сервизно обслужване на същата, но това пак опира до немалък
финансов ресурс, с какъвто съдът не разполага.
3. Пет нови мрежови принтера с дуплекс печат, също с доста
евтин консуматив, улесняващ много ежедневната работа в
деловодството, архива и в канцелариите на секретар-протоколистките
т.е. на местата с най-голямо ежедневно натоварване и нужда от бърз,
качествен и надежден печат. Безпроблемна и надеждна работа към
днешна дата. Гаранцията им изтече през юли 2010г., засега се наложи
елементарен ремонт на единия от тях през септември 2010г. , но през
2011г. а и след това задължително трябва да се предвидят поне
минимални средства за бъдещи ремонти.

Нова учрежденска цифрова телефонна централа с
достатъчен капацитет от външни и най-вече вътрешни линии,
позволяваща по-ефективно и гъвкаво използване на наличните
външни телефонни постове, както и лесно и бързо
преконфигуриране и настройки на вътрешните постове, свързани с
налагане на ограничения за набиране на телефонни номера и др.
Засега работи безпроблемно. Дори и осигурихме около час автономна
работа при отпадане на електрозахранването благодарение на
връзването й към UPS.
5. Четири броя персонални лазерни принтери с вграден
дуплекс печат. Заедно с доставените още през 2007г. 9бр. стават
14бр. и са напълно достатъчни за задоволяване на нуждите от такива.
6. Непрекъсваемо токозахранващо устройство (UPS)
- за
защита от токови удар и внезапно прекъсване на захранващото
напрежение и осигуряване на нормална работа на новозакупения
сървър.
7. Допълнителни монитори за съдебните зали и за системният
администратор.
8. Ново многофункционално устройство (факс / копир /
скенер / принтер) за съдебният администратор.
9. Една нова компютърна конфигурация (компютър с
монитор) – за резервна. На доставените през месец май 2007г. по
проект „ФАР 2004” 37бр. компютърни конфигурации им изтече
гаранцията през юни 2008г. и вече има случаи на проява на засега
дребни проблеми и дефекти. Към септември 2009г. с тази резервна
конфигурация заменихме успешно един дефектирал компютър и
един монитор.
Тук е мястото да споменем, че гаранционният срок на
доставената техника (компютри, монитори и принтери) по проект
„ФАР 2004” В резултат на ежедневното почти 4-годишно ползване
започнаха да дефектират и то със сериозни а не дребни повреди.
Имаме вече два монитора на които им дефектира подсветката на
дисплея и още един който има проблем с цветовете.
От
компютрите имаме два с изгоряла дънна платка, на три други по
веднъж им дефектираха захранващите блокове – ремонтирахме ги,
на единия от тях блока изгоря отново и този път вече не полежи
4.

на ремонт. Наблюдавайки причините и времето през което
зачестяват проблемите може да се направи следния извод.
Основната причина е в размерите на компютъра – в доста малка
като обем и с недобра вентилация кутия модулите буквално са
наблъскани един до друг. В резултат на това през летния сезон
компонентите отделят допълнително топлина която не може да се
разсее напълно и вътре температурата се повишава над
нормалните 45-50С. Това води след себе си неприятния ефект с
изсъхване на електролитни кондензатори в захранващия блок,
нарушават се характеристиките му и най-малките колебания на
захранващото напрежение могат да причинят по-лесното му
дефектиране, което от своя страна поражда сериозни повреди и по
дънната платка. Тенденцията е в бъдеще все по-често да се случва
да дефектират отделни модули и стараейки се да поддържаме
нормалната обезпеченост с компютърна техника на всички служби
в съда, със сигурност ще доведе до допълнително финансово
натоварване.
През лятото на 2009 г. ни бяха предоставени за ползване
от МП и ВСС общо 3 броя компютърни конфигурации (компютър
+ монитор) всяка в комплект с по едно непрекъсваемо
токозахранващо у-во (UPS) и по едно многофункционално лазерно
устройство (принтер-скенер-копир). Част от тази техника веднага
влезе в употреба като заменихме дефектиралите у-ва с
новодоставените и в крайна сметка имаме две пълни
конфигурации като резервни (компютър+монитор+UPS+MFC).
През 2010г. не достигнаха средства да ремонтираме всички или
част от дефектните компютри и монитори. Лошото е че с
изминаването на още една година става все по-трудно намирането
на нови модули (дънни платки и памети) за подмяна на
дефектните или ако се намерят са на нереално високи цени, което
допълнително оскъпява ремонта и обезсмисля донякъде
начинанието, погледнато от финансовата му страна.

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 2011г.
2. “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. 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 2010 г.
беше ъпдейтната версията на системата и бяха добавени нови
функционални възможности покриващи напълно промените в
Наредба 8. Евентуален проблем може да се окаже факта, че сървъра
(споменат по-горе, доставен по Lot9), на който е инсталирана
системата, вече е 4-та година е в експлоатация, съответно отдавна е
извън гаранция на хардуера и всеки проблем или дефект на някоя
част от него би довел до отпадане на връзката с централната база
данни и на практика – до спиране на работата на Бюро съдимост поне
за два – три дни. В съда се поддържат актуални архивни копия на
системата и моментното състояние на базата за всеки работен ден, от
които при необходимост може да се възстанови работоспособността
им, но липсата на резервен сървър върху който да се възстановят тези
архивите и самата система прави на практика това почти невъзможно.
Има възможност временно ролята на сървър да се поеме от
обикновен компютър, но така
производителността ще бъде
неколкократно по-ниска. От друга страна недостатъчните финансови
средства за хардуер, консумативи и ремонти допълнително
ограничава възможностите ни за незабавна и адекватна реакция при

проблеми от подобно естество. Наложително е вече през 2011г. да се
предвидят някакви средства точно за сервиз на компютърна техника,
принтери и копирни машини.
3. Съдебна автоматизирана система (САС) – разработена от
“Информационно обслужване” АД – Варна. През октомври 2008г.
беше закупена със съответния брой необходими лицензи за Районен
съд Габрово, седмица след това беше направена инсталация,
внедряване и първоначално обучение за работа с нея. През периода
ноември - декември 2008г. системата беше в пусната в „пробен”
работен режим с цел потребителите да свикнат с новия интерфейс и
последователност на работа. Целта бе да се отработят стъпките при
въвеждането на реални данни от делата в нея и печатане на
съответните призовки, съобщения, писма и др. документи
съпровождащи делото. Бяха въведени съответните първоначални
данни, бяха дефинирани отделните групи потребители, всяка със
съответните им роли и права за достъп до отделните елементи от
базата данни. От януари 2009г. Районен съд Габрово започна реална
работа със Съдебната автоматизирана система (САС). В течение на
едногодишното й използване си пролича, че тази е най-подходящата
за целите на нашия съд система, със сравнително добро
бързодействие, удобен потребителски интерфейс и възможност бързо
да се правят всякакъв вид справки по делата. През 2009г. бяха
приложени 3 софтуерни ъпдейта на системата, отразяващи промените
в съответните нормативни документи. През 2010г. бяха приложени
още 3 ъпдейта на системата също своевременно отразяващи
промените в нормативните документи. Въпреки това като
„недостатък” може да се отбележи факта, че все още не може да се
даде 100% гаранция за точността на статистическите отчети за ВСС
на база таблиците с данни генерирани директно от САС. Затова и
през 2010г. данните за статистиката „извадени” от САС, бяха
сравнени с данните от книгите и регистрите, които се водят в
деловодството на съда на хартия. След анализ за достоверни бяха
приети данните от хартиените носители и те бяха вписани в
статистическите отчети за дейността на съда за 2010г.

Като във всяка автоматизирана система през изминалата
година имахме (а сигурно и за в бъдеще ще имаме) немалко
забележки към функционалността и интерфейса на програмата, но
този път чрез един разумен диалог с фирмата разработчик те бяха
взети под внимание и дори по част от тях бяха направени съответните
корекции своевременно и според нашите искания.

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ –
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД ГАБРОВО: ………………..

