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Годишният отчетен доклад е изготвен на основание чл. 80, ал. 1, т. 12 от 

Закона за съдебната власт, в съответствие с Указанията на Висшия съдебен 

съвет за структурата и обхвата на годишните доклади, като отразява дейността 

на Районен съд – Севлиево по прилагането на Закона през 2020 г. 

 

І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 
 

1. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ НА СЪДИИТЕ 

Районен съд – Севлиево е започнал 2020 г. с утвърдена щатна численост 

за пет съдии, от които председател и четири районни съдии, както и един 

държавен съдебен изпълнител и един съдия по вписванията.  

В началото на годината съдийските щатове са били заети от съдиите 

Станислав Иванов Цветков, Гергана Николаева Божилова, Христо Николов 

Христов и Биляна Димитрова Коева. 

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

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

за избор на Административен ръководител – председател на Районен съд – 

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

съдебната власт, който конкурс все още не е приключил. 

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

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

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

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

Иванов Цветков е определен за изпълняващ функциите „административен 

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

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

Назначаването на съдия Павел Неделчев в друг орган на съдебната власт 

и освобождаването от длъжност на съдия Валерия Иванова Аврамова – 

Христова през 2019 г., доведе до изключителни затруднения в организацията 

на работата и функционирането на всички звена в съда през 2020 г. С решение 

по протокол № 40 от заседанието на Съдийската колегия на Висшия съдебен 

съвет, проведено на 3 декември 2019 г., Биляна Димитрова Коева – младши 

съдия в Софийския градски съд бе назначена на длъжност „съдия” в Районен 

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

датата на встъпване в длъжност. Съдия Коева встъпва в длъжност на 16 

декември 2019 г. Очакванията, че нейното назначаване ще се отрази 

благоприятно на работата на съда и ще снижи нивото на свръхнатовареност за 

жалост не се оправдаха. От 23 март 2020 г. до края на календарната година 

съдия Биляна Коева ползва отпуск поради временна неработоспособност. 

Считано от 17.08.2020 г. съдия Коева е в отпуск по чл.163, ал.1 от КТ – поради 

бременност и раждане. При създалият се остър кадрови дефицит 

изпълняващият функциите „административен ръководител – председател“ на 
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Районен съд – Севлиево, въпреки осъществяваните допълнителни дейности – 

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

натовареност от 100% и е участвал наравно с останалите съдии в графика на 

дежурствата. През 2020 г., делата, останали несвършени от съдиите Павел 

Неделчев и Валерия Аврамова са били разглеждани и решавани от съдиите 

Станислав Цветков, Гергана Божилова и Христо Христов. Поради 

продължителността на неработоспособността на съдия Коева от страна на 

изпълняващият функциите „административен ръководител – председател“ на 

Районен съд – Севлиево са били отправяни искания към „административния 

ръководител – председател“ на Окръжен съд – Габрово, на осн. чл. 227 от ЗСВ 

и чл. 3.1. б.“б“ от Правилата за командироване на съдии, прокурори и 

следователи, приети с решение на ВСС, да командирова съдия от Районен съд 

– Габрово, разглеждащ граждански дела, в Районен съд – Севлиево за 

неопределено време. Поради липса на съгласие на съдия от състава на 

Районен съд – Габрово за командироване, със Заповед № 180 от 27.05.2020 г. 

на Заместник на административния ръководител – заместник-председател на 

Окръжен съд – Габрово, Диян Димитров Атанасов – съдия в Районен съд – 

Габрово е бил командирован на заета длъжност „съдия“ в Районен съд – 

Севлиево, считано от 01.06.2020 г. до завръщане от продължителен отпуск на 

титуляра съдия Биляна Коева, но не повече от три месеца. Със заповед № 311 

от 20.08.2020 г. в Районен съд – Севлиево е командирована Радосвета Добрева 

Станимирова, съдия в Районен съд – Габрово, считано от 01.09.2020 г. до 

завръщане от продължителен отпуск на титуляра Биляна Коева, но не повече 

от три месеца. Със заповед № 450 от 25.11.2020 г. в Районен съд – Севлиево е 

командирован Боян Христов Косев, съдия в Районен съд – Габрово, считано 

от 01.12.2020 г. до завръщане от продължителен отпуск на титуляра Биляна 

Коева, но не повече от три месеца. 

Държавен съдебен изпълнител до 13.07.2020 г. е била Павлина Ненчева 

Гатева, назначена при условията на чл.68, ал.1, т.3 от  КТ до завръщане на 

титуляра Снежина Евгениева Дянкова. Със заповед № 637 от 03.07.2020 г. е 

прекратено трудовото правоотношение с Павлина Ненчева Гатева, считано от 

13.07.2020 г. поради завърщане на замествания титуляр, заемащ длъжността 

ДСИ при Районен съд - Севлиево,   Снежина Евгениева Дянкова. Със заповед 

№ СД-03-384/15.09.2020 г., изменена със Заповед № СД-03-478/10.11.2020 г. 

на министъра на правосъдието, е насрочен конкурс за длъжността „държавен 

съдебен изпълнител” при районните съдилища – за РС – Севлиево – една 

свободна длъжност, който към момента не е приключил. 

Съдия по вписванията е била Росица Грозева Грозева. Трудовият й 

договор с министърът на правосъдието е при условията на чл. 68, ал. 1, т. 4 от 

КТ.  

 

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

ВКС и ВАС”. С решение по протокол № 6, т. 21 от заседание на Съдийската 
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колегия на Висшия съдебен съвет, проведено на 18.02.2020 г., съдия Христо 

Христов е повишен на място в по-горен ранг „съдия в АС“, считано от датата 

на вземане на решението. 

Почти всички съдии са с продължителен юридически и съдийски стаж. 

Към края на 2020 г. съдия Цветков е с общ юридически стаж от 27 години и 11 

месеца, от които 15 години и 7 месеца като съдия; съдия Божилова е с общ 

юридически стаж от 25 години и 5 месеца, от които 22 години и 2 месеца като 

съдия; съдия Христов е с общ юридически стаж от 14 години и 5 месеца, от 

които 10 години и 2 месеца като съдия; съдия Коева е с общ юридически стаж 

от 4 години и 7 месеца, от които 3 години и 5 месеца като съдия. 

Съдия Диян Атанасов е със съдийски стаж 4 години и 10 месеца; съдия 

Радосвета Станимирова е със съдийски стаж 21 години и 9 месеца; съдия Боян 

Косев е със съдийски стаж 3 години и 3 месеца. 

Държавният съдебен изпълнител Снежина Дянкова е с общ юридически 

стаж от 10 години и 11 месеца. 

Съдията по вписванията Росица Грозева е с общ юридически стаж от 9 

години и 4 месеца. 

 

Разпределението на делата между съдиите е извършвано на принципа на 

случайния подбор, чрез електронно разпределение, съобразно поредността на 

постъпването им, по материя и видове дела, при спазване изискванията на чл. 

9, ал. 1 от Закона за съдебната власт. За разпределението им до 24.08.2020 г. 

включително е използвана Централизираната система за случайно 

разпределение на делата (ЦССРД), утвърдена с решение на Висшия съдебен 

съвет и въведена в експлоатация от 01.10.2015 г. На същата дата – 24.08.2020 

г. в РС – Севлиево е била внедрена Единната информационна система на 

съдилищата (ЕИСС) и от 25.08.2020 г. същата е използвана за 

разпределението на новопостъпилите дела. След проведено Общо събрание на 

съдиите на 18.09.2020 г. и на осн. чл.80, ал.1, т.1 от ЗСВ, във връзка с решение 

по протокол № 23 от заседание на Пленума на ВСС, проведено на 16.09.2020 

г., със Заповед № РД-13-280 от 18.09.2020 г. на изпълняващият функциите 

„административен ръководител – председател“ на Районен съд – Севлиево е 

било спряно въвеждането на нови дела в ЕИСС считано от 17.00 часа на 

18.09.2020 г. до 10.12.2020 г. в Районен съд – Севлиево. Всички образувани 

дела в ЕИСС са били довършвани в тази система, като обстоятелствата по 

спиране използването й се били отбелязани в ЦССРД. Считано от 17.00 часа е 

започнало използването на деловодната програма „САС-съдебно 

деловодство“, а разпределението на новопостъпилите дела се е извършвало 

чрез ЦССРД. Със Заповед № РД-13-372 от 11.12.2020 г. на изпълняващият 

функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – 

Севлиево е бил удължен срокът на посочената по-горе Заповед от 10.12.2020 

г. до приемане на окончателно решение от Пленума на Висшия съдебен съвет 

относно въвеждането на нови дела в ЕИСС. Разпределението на делата и в 
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двете системи е извършвано от и.ф. административен ръководител, а когато 

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

Делата по дежурство са разпределяни от съответния дежурен наказателен и 

граждански съдия. 

От началото на 2020 г., съгласно съответни решения на общото 

събрание на съдиите, наказателните дела са разпределяни между съдиите 

Станислав Цветков и Гергана Божилова, с изключение на тези, които съгласно 

Вътрешните правила за случайно разпределение на делата и определяне и 

отчитане на натовареността на съдиите, или съгласно Решение на Общото 

събрание се разпределят между всички съдии, или само между съдиите, 

разглеждащи граждански дела. Гражданските дела са били разпределяни 

между съдиите Христо Христов и Биляна Коева с изключение на тези, които 

съгласно Вътрешните правила за случайно разпределение на делата и 

определяне и отчитане на натовареността на съдиите, или съгласно Решение 

на Общото събрание се разпределят между всички съдии, или само между 

съдиите, разглеждащи наказателни дела. Всички граждански дела от групи 

„Искове по СК“, „Развод и недействителност на брака“, „Развод по взаимно 

съгласие“, “Издръжка и изменение на издръжка“ до 01.08.2020 г. са 

разпределяни само между съдиите Станислав Цветков и Гергана Божилова. 

Частните граждански дела, имащи за предмет разкриване на банкова тайна 

или сведения от Централния депозитар, са разпределяни на дежурния 

наказателен съдия. Съдиите, разглеждащи наказателни дела, са участвали 

наравно с гражданските съдии при разпределението и разглеждането на 

частни граждански дела от заповедното производство и по молби за теглене 

на средства от банковите сметки на лица, настанени в социални заведения. 

Делата по чл. 64 и 65 от НПК, имащи за предмет разглеждане на искания за 

вземане или изменение на взета мярка за неотклонение „задържане под 

стража“ са разпределяни между всички съдии, разглеждащи граждански дела, 

с изключение на постъпилите в почивни и празнични дни когато са се 

разпределяли на дежурния наказателен съдия. В случаите на отвод на всички 

наказателни съдии по конкретно наказателно дело или отвод на всички 

граждански съдии по конкретно гражданско дело, съответното дело е било 

разпределяно между всички съдии, разглеждащи граждански, съответно 

наказателни дела, като за целта се ползват нарочно създадените групи в 

ЦССРД. Считано от 06.01.2020 г., делата по дежурство от гражданска материя 

са били разглеждани от дежурния граждански съдия, а по наказателна материя 

– от дежурния наказателен съдия. 

Съгласно решение на общото събрание на съдиите, взето на 09.01.2020 

г., считано от 03 февруари 2020 г.,  дежурствата в дните от понеделник до 

петък, включително и когато има празничен ден, се дават от един граждански 

и един наказателен съдия, а в дните събота и неделя – дежурството се поема 

от един определен съдия. Постъпващите в дните от понеделник до петък 

граждански дела по дежурство, както и делата по чл.64 и чл.65 НПК, се 
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разпределят на дежурния граждански съдия, а наказателните дела по 

дежурство – на дежурния наказателен съдия. В почивните съботни и неделни 

дни делата по дежурство независимо от материята, както и делата по чл.64 и 

чл.65 НПК, се разпределят на съответния дежурен съдия. 

Във връзка с обявеното от Народното събрание на Република България 

извънредно положение, съответните решения на съдийската колегия на ВСС, 

свързани с предотвратяване разпространението на COVID-19 и с цел 

спазването на стриктни мерки за хигиена и ограничаване струпването на хора 

на закритите пространства в съдебната сграда, със Заповеди на изпълняващият 

функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – 

Севлиево е било преустановено разглеждането на всички видове наказателни 

и граждански дела за периода на обявеното извънредно положение, с 

изключение на тези, посочени изрично в съответните заповеди. Достъпът на 

магистрати, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписвания, съдебни 

служители, служители на службата по вписванията на Агенция по 

вписванията и служители при държавен съдебен изпълнител в съдебната 

сграда е бил забранен, с изключение на ангажираните по дежурства съобразно 

изготвения график за работа. Тъй като в периода от 23.03.2020 г. ( датата, от 

която съдия Коева е в отпуск поради временна неработоспособност ) до 

13.05.2020 г. ( датата на отмяна на въведеното извънредно положение в 

страната ) в съда са били на работа трима магистрати, е изготвен график на 

дежурствата, съобразно който дежурството е било осъществявано от един 

съдия, който е разглеждал постъпващите по дежурство дела независимо от 

тяхната материя – гражданска или наказателна. На всички останали съдии е 

било указано да работят дистанционно по обявените за решаване от тях дела.    

Със Заповед № РД-13-159 от 01.06.2020 г. на изпълняващият функциите 

„административен ръководител – председател“ на Районен съд – Севлиево, 

поради създалият се остър кадрови магистратски дефицит в РС – Севлиево, в 

следствие продължителното отсъствие на съдия Биляна Коева, разглеждаща 

преимуществено граждански дела и наличието на един незает съдийски щат, 

въведената специализация по материя между съдиите, за предотвратяване 

работата в условията на свръхнатовареност на магистратите, работещи в РС - 

Севлиево, отказа на съдиите от РС – Габрово да бъдат командировани 

доброволно за срок от една година и предстоящото им периодично 

командироване за срок от три месеца, както и за постигане на ефективност от 

работата на командирования в РС – Севлиево магистрат е било наредено 

делата, стоящи за разглеждане от съдия Биляна Коева, останали несвършени 

от нея, да се преразпределят на командирования в РС – Севлиево магистрат, а 

след неговото откомандироване същите да се преразпределят на 

новокомандирования в РС – Севлиево съдия. Разпоредено е било 

новопостъпилите дела да се разпределят на принципа на случайния подбор, 

чрез електронно разпределение, съобразно поредността на постъпването им, 

по материя и видове дела, при спазване изискванията на чл. 9, ал. 1 от Закона 
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за съдебната власт и в съответствие с решенията на Общото събрание на 

съдиите в РС - Севлиево.  

Съгласно решение на общото събрание на съдиите, взето на 21.07.2020 

г., считано от 01.08.2020 г. постъпващите граждански дела по СК са 

разпределяни между съдиите Христо Христов и командирования от РС – 

Габрово съдия. 

 

През 2020 г. процентът на натовареност на всички съдии в Районен съд - 

Севлиево е бил 100 %.    

Процентът на натовареност на наказателните съдии по всички видове 

граждански дела, предвидени за разглеждане от тях, съгласно действащите в 

Районен съд – Севлиево Вътрешни правила за случайно разпределение на 

делата и определяне и отчитане на натовареността на съдиите, е бил 100%. 

Процентът на натовареност на гражданските съдии по всички видове 

наказателни дела, предвидени за разглеждане от тях, съгласно Вътрешните 

правила за случайно разпределение на делата и определяне и отчитане на 

натовареността на съдиите, е бил 100%. 

При кадрови състав от четири районни съдии в края на отчетния 

период и отработени 45 човекомесеца, през 2020 г., на база дела за 

разглеждане, натовареността по щат е била 35.50, а действителната 

натовареност е била 47.33. Натовареността, на база свършени дела, по 

щат е била 32.23, а действителната натовареност - 42.98.  

През 2019 г. при кадрови състав до 22.07.2019 г. от пет районни съдии и 

след нея от четири съдии и отработени 53 човекомесеца, на база дела за 

разглеждане, натовареността по щат е била 35.58, а действителната 

натовареност е била 40.28. Натовареността, на база свършени дела, по 

щат е била 32.63, а действителната натовареност - 36.94. През 2018 г., при 

пет районни съдии,  натовареността по щат и действителната натовареност 

при отработени 60 човекомесеца е била 37.32 (на база дела за разглеждане) и 

34.50 (на база свършени дела). 

През 2020 г. индексът на натовареност на Районен съд – Севлиево, 

формиран като сбор от индексите на индивидуална натовареност на съдиите, 

изчислени чрез Системата за изчисляване на натовареността на съдиите, е 

680,36. При 5 съдии по щат, средният индекс е 136,07. При кадрови състав от 

4 съдии, средният индекс е 170,09. Като се вземе под внимание разпоредбата 

на чл. 16, ал. 2 от Правилата за оценка на натовареността на съдиите, следва 

че съдиите са били високо натоварени. Индексът на натовареност на 

съдиите Станислав Цветков и Христо Христов е съответно 199,42 и 183,48. 

Имайки предвид разпоредбата на чл. 16, ал. 3 от Правилата за оценка на 

натовареността на съдиите, следва че двамата съдии са били изключително 

високо натоварени (свръхнатоварени). Индексът на натовареност на съдия 

Гергана Божилова е 177.05, тоест в близост до границата на 

свръхнатовареност.     
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2. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ НА СЪДЕБНАТА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Съдебните служители са заемали длъжности съгласно Класификатора на 

длъжностите в администрацията на съдилищата и при съобразяване на 

изискванията на Правилника за администрацията в съдилищата. През 2020 г. 

съдебната администрация се е състояла от 21 съдебни служители, от които: 

Ръководни длъжности: административен секретар; 

Специализирана администрация: 5 съдебни секретари, 7 съдебни 

деловодители, съдебен архивар и 3 призовкари; 

Обща администрация - експертни длъжности в обща администрация: 

системен администратор и счетоводител; 

Технически длъжности: работник, поддръжка сгради-огняр и чистач.  

Административен секретар е била Милена Чернева. Същата е 

подпомагала и.ф. административния ръководител, при общото 

административно ръководство, организирала е и е контролирала дейността на 

съдебните служители и съдебните заседатели, водила е служебните досиета, 

извършвала е и много други действия, предвидени в Правилника за 

администрацията и поредица от нормативни актове, като е съвместявала и 

длъжността на „Служител по сигурността на информацията”; изготвяла е  

разчетно-платежните ведомости за изплащане на заплатите на съдиите, 

държавния съдебен изпълнител, съдията по вписванията и съдебните 

служители; както и месечни хонорарни ведомости за възнагражденията на 

съдебни заседатели, вещи лица, особени представители, преводачи, 

тълковници и свидетели.   

Финансово-счетоводната дейност е осъществявана от счетоводителя 

Петранка Иванова, която е подпомагала и.ф. административния ръководител, 

за правилното и законосъобразно използване на финансовите ресурси и 

опазване на паричните средства и стоково-материалните ценности.  

Системният администратор Мирослава Герганова е отговаряла за 

въвеждането и поддържането на информационните и периферните системи в 

съда, поддържала е наличния хардуер и софтуер.  

Поради голямата площ на съдебната сграда и невъзможността 

единствения чистач да се справи качествено и срочно със задълженията си, 

единият от призовкарите е съвместявал длъжност и на „чистач”.       

Двама съдебни деловодители са работили в съдебно-изпълнителната 

служба. Останалите служители от специализираната администрация са били 

разпределени за работа по граждански и по наказателни дела - трима съдебни 

деловодители и двама съдебни секретари по граждански дела и двама съдебни 

деловодители и трима съдебни секретари по наказателни дела. На съдебните 

деловодители по наказателни дела е възложено и извършването на дейността в 

бюрото за съдимост поради липса на отделен щат.  
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Повечето съдебни служителите са с дългогодишен опит в съдебната 

система, придобили са необходимата рутина и изпълняват бързо, качествено и 

съвестно трудовите си задължения. Служителите от специализираната 

администрация работят изцяло в екип с определен съдия. 

През 2020 г. не са извършвани назначавания на съдебни служители. Във 

връзка с ползване на отпуск поради бременност и раждане от един съдебен 

служител, със заповед № РД-13-318 от 29.10.2020 г. бе обявен конкурс за 

заемане на длъжността „съдебен секретар“ при условията на чл. 68, ал.1, т. 3 

от КТ, който бе прекратен. 

 

3. КВАЛИФИКАЦИЯ НА СЪДИИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ 

Съдиите от Районен съд - Севлиево полагат усилия за поддържане и 

подобряване на професионалната си компетентност. През 2020 г. поради 

обявеното от Народното събрание на Република България, извънредно 

положение бе отменено провеждането на предвидените срещи и семинари. 

Въведената след това извънредна епидемична обстановка също ограничи в 

максимална степен възможността за посещаването на семинари и обучения от 

страна на магистратите и съдебните служители.   

По отношение на работата и квалификацията на служителите, 

обичайната форма на работа са указанията, давани от съдиите по въпроси, 

свързани с пряката им дейност и периодични срещи на служителите с 

ръководството. Това, от една страна, е форма на контрол, а от друга - 

допринася за качествено изпълнение на задълженията им.  

Съдебни служители са участвали в обучения, както следва:  

Административният секретар Милена Чернева е взела участие в 

електронно дистанционно обучение на тема „Езиковата култура в 

административната дейност на съдебните служители“. 

Съдебният секретар Рефузе Османова е взела участие в електронно 

дистанционно обучение на тема „Съдебни секретари“. 

 

4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В ЩАТА 

Преместването на съдия Павел Неделчев в друг орган на съдебната 

власт и освобождаването от длъжност на съдия Валерия Аврамова през 2019 

г., както и продължителното отсъствие на съдия Биляна Коева наложиха 

Районен съд – Севлиево да работи в условията на остър кадрови дефицит. 

Проблемът осезаемо се задълбочи след излизането в отпуск поради временна 

неработоспособност на съдия Биляна Коева още в началото на отчетната 

година. Това доведе до необходимостта по време на въведеното извънредно 

положение всеки съдия при дежурство по график да разглежда дела както от 

гражданската, така и от наказателната материя, както и от преразпределение 

на делата на съдия Коева, по които се дължи произнасяне в кратък срок, на 

останалите трима съдии. Частично този проблем беше разрешен благодарение 

на проявеното разбиране от страна на „административния ръководител – 
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председател“ на Окръжен съд – Габрово и периодичното командироване на 

съдии от РС – Габрово в РС – Севлиево. То обаче е свързано с отправянето на 

искания за командироване на съдия на всеки три месеца, преразпределението 

на всички дела на откомандирования магистрат на новокомандирования и е 

временно решение на острия кадрови дефицит в Районен съд – Севлиево.     

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

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

за избор на Административен ръководител – председател на Районен съд – 

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

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

приключването на конкурса и в зависимост от решението на Съдийската 

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

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

длъжност бъде гласувано доверие, или откриването на нова процедура за 

избор на Административен ръководител – председател на Районен съд – 

Севлиево, в случай, че същият не бъде назначен.     

Наличните щатове за служители в администрацията на съда са 

оптимални, обезпечават нормалното му функциониране и не се налага 

коригирането им. Един от призовкарите съвместява задължения за длъжност, 

за която няма отделен щат, като изпълнява задълженията и на чистач. 

Служителите от специализираната администрация са разпределени за работа 

по наказателни, граждански и изпълнителни дела.      

 

 ІІ. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 
 

Брой дела за разглеждане към 01.01.2020 г. 

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

общо 177 висящи дела, от които 135 граждански и 42 наказателни, при 

общо 169 неприключили дела (131 граждански и 38 наказателни) към 

01.01.2019 г. и 127 (90 граждански и 37 наказателни) към 01.01.2018 г. 

 

1. БРОЙ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ДЕЛА. БРОЙ ДЕЛА ЗА 

РАЗГЛЕЖДАНЕ. 

Общият броя на постъпилите през 2020 г. дела е 1947, от които 1445 

граждански и 502 наказателни дела. При пет съдии по щат средномесечното 

постъпление на един съдия е 32.45 дела. Стояли са за разглеждане 2130 дела, 

от които 177 (8.31%) несвършени от 2019 г. 

През 2019 г. общият брой на постъпилите дела е бил 1966, от които 

1488 граждански и 478 наказателни дела. При пет съдии по щат 

средномесечното постъпление на един съдия е 32.77 дела. Стояли са за 

разглеждане 2135 дела, от които 169 (7.92%) несвършени от 2018 г. 
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През 2018 г. общият брой на постъпилите дела е бил 2112, от които 

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

средномесечното постъпление на един съдия е 35.20 дела. Стояли са за 

разглеждане 2239 дела, от които 127 (5.67%) несвършени от 2017 г. 

 
 

г

година 

 

ВИСЯЩИ 

ПОСТЪПИЛИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ 

гр. дела нак. дела общо 

2018 127 1614 498 2112 2239 

2019 169 1488 478 1966 2135 

2020 177 1445 502 1947 2130 

 

Анализът на данните сочи на известен спад на постъплението от дела 

при съпоставка с 2019 г. и с 2018 г. В сравнение с 2018 г., през 2020 г. е 

налице чувствително намаление на постъплението на новообразуваните 

граждански дела и сравнително малко намаление в сравнение с 2019 г.  За 

поредна година прави впечатление намалението в броя граждански дела по 

общия ред в сравнение с предходните години - 294 през 2020 г., при 325 през 

2019 г. и 406 през 2018 г. Налице е обаче увеличение на броят на заповедните 

производства в сравнение с 2019 г. и 2018 г. Отчита се значително намаление 

при административните дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ (1 през 2020 г., при 10 през 

2019 г.), както и при частните граждански дела – 200 през 2020 г., при 256 

през 2019 г. и 257 през 2018 г. При наказателните дела е налице увеличение на 

постъплението на новообразуваните дела в сравнение с предходните години – 

502 през 2020 г., при 478 през 2019 г. и 498 през 2018 г. Отчита се значително 

увеличение на броя на делата от административно – наказателен характер – 

127 през 2020 г., при 91 през 2019 г. и 86 през 2018 г. Налице е увеличено 

постъпление при делата по чл. 78а от НК в сравнение с 2019 г. В сравнение с 

2019 г. и 2018 г. е намаляло постъплението при частните наказателни дела - 

разпит (39 през 2020 г., при 61 през 2019 г. и 49 през 2018 г.).    

 

Граждански дела 

През отчетната година са постъпили 1451 граждански дела. По видове 

същите се разпределят, както следва: граждански дела по общия ред – 294 бр.; 

производства по чл. 310 ГПК - 21 бр.; административни дела по ЗСПЗЗ и 

ЗВГЗГФ - 1 бр.; ЧГД - 196 бр.; дела по чл. 410 и чл. 417 ГПК - 939 бр. 

Останали несвършени от 2019 г. са били 135 граждански дела, от което 

следва, че през отчетната 2020 г. са стояли за разглеждане общо 1586 дела.  
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Табличен вид на данните за три години 

 

Сравнителният анализ сочи, че за разлика от 2018 г., когато е бил 

реализиран значителен ръст при новообразуваните граждански дела по общия 

ред, през 2020 г. се запазва тенденцията от 2019 г. на намаление на техният 

брой - 112 броя по-малко от 2018 г. и 31 броя по-малко от 2019 г. 

Незначително увеличение е налице при бързите производства – 21 нови дела, 

при 19 през 2019 г., но в сравнение с 2018 г., когато са били 26, броят им е 

намалял. При частните граждански дела се наблюдава намаление на 

постъплението в сравнение с 2019 г. и 2018 г. При заповедните производства е 

налице увеличение на постъплението в сравнение с 2019 г. и 2018 г. Налице е 

значително намаление на постъплението от административните дела по 

ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ в сравнение с 2019 г. – 1 дело, при 10 дела през 2019 г. 

През отчетната година не са образувани „Други граждански дела“. При 

утвърдените и ползвани към момента шифри, формираната в отчета група 

„Други граждански дела“ е без практическа стойност. Към нея следва да се 

отнасят производствата със статистически шифър „1300-1“, а това биха могли 

да бъдат такива, за които няма друг шифър. Вероятността за образуване на 

дела от тази група е много малка.  

  

  

Видове дела 

  

  

  

  

година 

  

Висящи в началото 

на периода 

Постъпили през 

годината 

  

Всичко за 

разглеждане 

  

Граждански дела  

по общия ред 
А 

2018 76 406 482 

2019 125 325 450 

2020 120 294 414 

Производства по чл. 310 ГПК Б 

2018 2 26 28 

2019 1 19 20 

2020 2 21 23 

Админстративни дела  по 

ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ 
В 

2018 1 1 2 

2019 0 10 10 

2020 4 1 5 

Частни граждански дела Г 

2018 11 246 257 

2019 2 254 256 

2020 4 196 200 

Дела по чл. 410 и чл. 417 ГПК Д 

2018 0 935 935 

2019 3 880 883 

2020 5 939 944 

Други граждански дела Ж 

2018 0 0 0 

2019 0 0 0 

2020 0 0 0 

Общо граждански дела З 

2018 90 1614 1704 

2019 131 1488 1619 

2020 135 1451 1586 
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Специално внимание следва да се обърне на заповедните производства и 

свързаните с тях искови производства по чл. 422 от ГПК. През 2019 г. 

заповедните дела съставляват 64,7 % от общото постъпление от граждански 

дела. От деловодна гледна точка същите не се различават при обработката си 

от останалите дела, дори в много отношения са по-трудоемки, като 

администрирането им изисква значителен ресурс както заради огромния им 

брой, така и поради законодателно установените изключително кратки 

срокове за работа по тях. Измененията в ГПК влезли в сила в края на месец 

декември 2019 г. в значителна степен рефлектираха върху работата по делата 

по чл. 410 и чл. 417 от ГПК. Промените в чл. 410,  чл. 411 и чл. 417 от ГПК 

доведоха до съществено натоварване на съдиите, тъй като следят за 

неравноправни клауза в договорите, сключени с потребителите, както и дали е 

налице обоснована вероятност за това; документът, от който произтича 

вземането на банката, заедно с всички негови приложения, включително 

приложимите общи условия. По голям брой от новопостъпилите дела 

магистратите се произнасят с мотивирани разпореждания, с които частично се 

отхвърля заявлението за издаване на заповед за изпълнение поради наличието 

на такива клаузи.  

 

Наказателни дела 

През отчетната година са постъпили общо 502 наказателни дела. По 

видове същите се разпределят, както следва: 136 наказателни общ характер 

дела (НОХД); 10 наказателни частен характер дела (НЧХД); 24 дела по чл. 78а 

от НК; 166 частни наказателни дела (ЧНД); 39 ЧНД - разпити; 127 

административно-наказателен характер дела (АНД). Останали несвършени от 

2019 г. са били 42 наказателни дела, или през отчетната 2020 г. са стояли за 

разглеждане общо 544 дела. 

 
Табличен вид на данните за три години 

 

Видове дела 

 

 

година 

 

Висящи в 

началото на 

периода 

Постъпили 

през 

годината 

В т.ч.: 

върнати от 

горна 

инстанция 

 

Всичко за 

разглеждане 

 

НОХД 

2018 15 163 0 178 

2019 15 127 0 142 

2020 19 136 0 155 

НЧХД 

2018 4 5 0 9 

2019 0 14 0 14 

2020 3 10 0 10 

АНД по чл.78а НК 

2018 4 23 0 27 

2019 3 19 0 22 

2020 2 24 0 26 

ЧНД 

2018 1 172 0 173 

2019 4 166 0 170 

2020 2 166 0 168 
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ЧНД - разпити 

2018 0 49 0 49 

2019 0 61 0 61 

2020 0 39 0 39 

АНД 

2018 13 86 0 99 

2019 16 91 0 107 

2020 16 127 1 143 

ОБЩО  

2018 37 498 0 535 

2019 38 478 0 516 

2020 42 502 0 544 

 

За разлика от отчетеното през 2019 г., при съпоставка с 2018 г., 

намалено постъпление при НОХД, през 2020 г., в сравнение с 2019 г. е налице 

леко увеличение на постъплението при НОХД. При съпоставка с 2018 г. броят 

на новопостъпилите НОХД е по-малък. През 2020 г. в сравнение с 2019 г. е 

налице леко намаление на постъплението при НЧХД, но в сравнение с 2018 г. 

броят им е значително по-голям. За разлика от отчетената през 2018 г. и 2019 

г. тенденция на намаляване на постъплението при делата по чл. 78а от НК, 

през 2020 г. се наблюдава увеличение в сравнение с преходните две години. 

Постъплението на ЧНД е по-малко в сравнение с 2018 г., но броят им се 

запазва в сравнение с 2019 г. Налице е значително намаление на ЧНД за 

разпити в сравнение с 2019 г. и 2018 г. Видно е обаче, че при АНД по 

обжалване на наказателни постановления се отчита значително увеличение в 

сравнение с предходните две години.  

Новообразуваните през 2020 г. НОХД са 136, при 127 през 2019 г. и 163 

през 2018 г. В сравнение с 2019 г. е налице увеличение, а с 2018 г. намаление 

на този вид производства. За разлика от 2018 г. и 2019 г., е налице увеличение 

при АНД по чл. 78а от НК – 24 дела през 2020 г., при 19 дела през 2019 г. и 23 

дела през 2018 г. Като цяло, броят на посочените два вида дела е в зависимост 

от внасяните от прокуратурата обвинителни актове, съответно постановления 

с предложение за приложението на чл. 78а от НК. Доколкото разследването на 

престъпленията и предаването на извършителите им на съд е функция от 

дейността на прокуратурата, както и на следствието и органите от системата 

на МВР, а съдът не разполага с необходимите данни за криминогенната 

обстановка в района, в настоящия отчетен доклад не е възможно да се 

извърши пълен анализ на причините, които влияят на броя дела за 

престъпления от общ характер, съответно на предадените на съд извършители 

на такива престъпления.    

При съпоставка с 2019 г. следва да се отчете леко намаление на НЧХД – 

10 дела през 2020 г., при 14 през 2019 г. През 2018 г. обаче броят им е бил 5 

дела. 

За поредна година обаче е налице тенденция към увеличение на АНД, 

свързани с обжалване на наказателни постановления. През отчетната 2020 г. 

броят им е нарастнал значително – 127 дела, при 91 през 2019 г. и 85 през 

2018 г. Доколкото честотата на обжалваните наказателни постановления е 
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функция от броя на проведените административно-наказателни производства, 

обяснението за по-големия брой дела от този вид следва да се търси в 

нарастналата активност на държавните контролни органи.  

През годината са образувани нови 205 ЧНД, включително за разпити 

пред съдия. Броят им е по-малък от 2019 г., когато са били 227 дела, и от 2018 

г., когато са постъпили общо 221 ЧНД. От новообразуваните през 2020 г. 

ЧНД, 100 са били свързани със съдебно производство, а 105 дела са били 

обвързани с досъдебната фаза на наказателния процес. При исканията към 

съда от досъдебното производство, основен дял заемат ЧНД за разпити пред 

съдия (39 броя), които са по-малко от предходните години. Останалите ЧНД 

са свързани с вземане или изменение на мярка за неотклонение „задържане 

под стража“ – 7 дела, от които 6 по чл.64 НПК и 1 по чл.65 НПК, при 10 през 

2019 г. и 8 през 2018 г.; обжалване на постановления на прокурора за 

прекратяване или спиране на наказателно производство – общо 7 нови дела, 

при 4 през 2019 г. и 6 за 2018 г.; за разрешаване или одобряване на 

претърсване и изземване и по чл.72 от НПК – общо 52 дела, при 38 през 2019 

г. и 34 през 2018 г. Основен дял от ЧНД – съдебно производство се заема от 

исканията по чл. 159а от НПК (48 дела), по-малко от 2019 г. и 2018 г., когато 

са били съответно 80 и 73 дела. Останалите дела от тази група са имали за 

предмет производства за групиране на наказания по влезли в сила присъди - 

13 дела, за съдебна реабилитация – 3 дела, производства по Закона за здравето 

за задължително настаняване и лечение – общо 33 дела, производство по 

предложение за принудителни медицински мерки по чл.89 НК – 2 дела и едно 

производство по искане за разкриване на банкова тайна.  

Сравнителен анализ на данните за НОХД 

Наказателните дела за престъпления от общ характер са съществена 

категория, тъй като основно на тях се изграждат изводите за криминогенната 

обстановка в района и данните за наказаната престъпност. Същите 

предизвикват най-голям обществен интерес и колкото и да е неточно и 

неправилно, на практика се явяват основен критерий за оценка на работата на 

цялата съдебна система. 

През 2020 г. са образувани 136 НОХД, като заедно с останалите 

несвършени от 2019 г. 19 броя, през отчетната година са стояли за 

разглеждане общо 155 дела от този вид. 

 
Табличен вид на данните за три години 

НОХД 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 

нови 

дела 
общо за 

разгл. 
нови 

дела 

общо за 

разгл. 

нови 

дела 
общо за разгл. 

Гл. II НК - 

Прест. против 

личността 

8 

(4.91%) 

10 

(5.62%) 

6 

(4.72%) 

9 

(6.34%) 

9 

(6.62%) 

11 

(7.10%) 

Гл.III НК-Прест.п-в 

правата на гражданите 

0 0 1 

(0.79%) 

1 

(0.70%) 

1 

(0.74%) 

2 

(1.29%) 
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Гл. IV НК - Прест.  

п-в брака,  

семейството и 

младежта 

2 

(1.22%) 

3 

(1.68%) 

4 

(3.15%) 

4 

(2.82%) 

3 

(2.21%) 

5 

(3.23%) 

Гл. V НК- 

Престъпления п-в  

собствеността 

34 

(20.86%) 

37 

(20.79%) 

17 

(13.39%) 

21 

(14.79%) 

29 

(21.32%) 

34 

(21.94%) 

Гл. VI НК-Прест.  

п-в стопанството 

9 

(5.52%) 

11 

(6.18%) 

4 

(3.15%) 

4 

(2.82%) 

4 

(2.94%) 

4 

(2.58%) 

Гл. VIII НК-Прест.  

п-в дейността на  

държ. органи и общ. 

орг. 

3 

(1.84%) 

3 

(1.68%) 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

Гл. IX НК- 

Документни 

престъпления 

5 

(3.07%) 

5 

(2.81%) 

3 

(2.36%) 

3 

(2.11%) 

4 

(2.94%) 

4 

(2.58%) 

Гл. X НК- Прест.  

п-в реда и общ. спок. 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

2 

(1.47%) 

2 

(1.29%) 

Гл. XI НК- 

Общоопасни 

престъпления 

102 

(62.58%) 

109 

(61.24%) 

92 

(72.44%) 

100 

(70.42%) 

84 

(61.76%) 

93 

(60.00%) 

 

Сравнителният анализ сочи, че основното постъпление продължава да 

се определя от делата за общоопасни престъпления и престъпления против 

собствеността, по който начин се запазва тенденцията от предходни години.  

В сравнение с предходните две години е налице лек спад на делата за 

общоопасни престъпления – 84 нови дела, при 92 през 2019 г. и 102 през 2018 

г. Основният дял продължава да се определя от производствата, свързани с 

управление на МПС след употреба на алкохол или наркотични вещества (35 

дела) и управление на МПС от неправоспособни водачи (6 дела). За подправка 

и използване на контролни знаци и идентификационни номера са образувани 

4 дела. Две производства са имали за предмет придобиване и държане на 

огнестрелно оръжие без разрешително, пет за престъпления против народното 

здраве, едно дело е било по обвинение за причиняване на телесна повреда при 

ПТП и едно по обвинение за палеж по непредпазливост. При съпоставка с 

2018 г. се отчита значително увеличение на делата, свързани с държане на 

наркотични вещества или засяване и отглеждане на растения, съдържащи 

наркотични субстанции – общо 30 дела, при 16 през 2018 г. и незначително 

намаление в сравнение с 2019 г., когато са били 32 дела.  

В сравнение с предходната година е налице увеличение на 

постъплението от дела за престъпления против собствеността – 29 нови дела, 

при 17 през 2019 г. и леко намаление в сравнение с 2018 г., когато са били 34. 

От образуваните през годината дела 23 са били по обвинения по чл. 194-197 

от НК (кражба), 2 по чл. 198 от НК (грабеж), 2 по чл. 206 от НК (обсебване), 1 

по чл. 209 от НК (измама) и 1 по чл. 210 от НК (квалифицирана измама).  

Повече са образуваните дела за престъпления против личността – 9 нови 

производства, при 6 през 2019 г. и 8 през 2018 г. Едно от делата е по 

обвинение за причинена тежка телесна повреда, 5 от делата са по обвинения 



17 

за причинени средни телесни повреди, едно от делата е за квалифициран 

състав на телесна повреда. Едно дело е имало за предмет обвинение по чл. 

144, ал. 3 от НК (закана с убийство)  и едно по чл. 152, ал. 3 от НК 

(квалифициран състав на изнасилване). 

Устойчиво е постъплението от дела за престъпления против брака, 

семейството и младежта – 3 нови дела, при 4 през 2019 г. и 2 през 2018 г.   

Постъплението от дела за престъпления против стопанството е колкото 

през 2019 г. – 4 броя, но по-малко от 2018 г., когато са били 9. Всички 

образувани през 2020 г. дела са били с обвинение по чл. 234 (продажба и 

държане на акцизни стоки без бандерол).  

През 2020 г., както и през 2019 г., няма образувани дела за престъпления 

против дейността на държавни органи. През 2018 г. са били образувани 3 

НОХД.   

Сравнително устойчиво е постъплението от дела за документни 

престъпления – 4 през 2020 г., при 3 през 2019 г. и 5 през 2018 г.  

Образувано е било едно дело за престъпление против правата на 

гражданите, което е имало за предмет обвинение по чл.170 НК (нарушаване 

неприкосновеността на жилището). 

В сравнение с 2019 г. когато не са постъпвали дела за престъпления 

против реда и общественото спокойствие, през 2020 г. са били образувани 2 

дела, едното е имало за предмет обвинение по чл. 325 от НК, а другото по 

чл.325б от НК. 

  

2. СВЪРШЕНИ ДЕЛА 

През 2020 г. общият брой на свършените дела е 1934 (1434 граждански 

и 500 наказателни), от които 1753 (91%) в срок до 3 месеца. При 2130 дела 

за разглеждане, свършените 1934 съставляват 90.80 %. В края на отчетния 

период висящите дела са 177 броя. 

През 2019 г. общият брой на свършените дела е бил 1958 (1484 

граждански и 474 наказателни), от които 1861 (95%) в срок до 3 месеца. При 

2135 дела за разглеждане, свършените 1958 съставляват 91.71 %. В края на 

отчетния период висящите дела са били 169 броя. 

През 2018 г. общият брой на свършените дела е бил 2070 (1573 

граждански и 497 наказателни), от които 1991 (96%) в срок до 3 месеца. При 

2239 дела за разглеждане, свършените 2070 съставляват 92.45 %. В края на 

отчетния период висящите дела са били 127 броя. 

Анализът на данните за поредна година е показателен за бързината на 

правораздаване в Районен съд – Севлиево, независимо от обстоятелството, че 

същият е работил при остър кадрови дефицит, в условията на извънредно 

положение и извънредна епидемична обстановка. Този несъмнено 

положителен резултат се дължи на създадената организация на работа на 

съдиите и на съдебните служители, тяхната подготвеност за своевременно, 

качествено и отговорно изпълнение на задълженията им.  
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Граждански дела 

Общият брой граждански дела за разглеждане през 2020 г. е 1586, от 

които са свършени 1434. От свършените дела, 1341 (94.00%) са приключили в 

3-месечен срок, считано от датата на образуването им.  
 

Година Дела за 

разглеждане 

Свършени дела Дела, свършени в инструктивния 

тримесечен срок 

Процентно 

съотношение 

2018 1704 1573 1518 96.50% 

2019 1619 1484 1424 96.00% 

2020 1586 1434 1341 94.00% 

 

От изложените данни е видно, че независимо от повишеното 

постъпление на граждански дела, острият кадрови дефицит през 2020 г., 

въведените извънредно положение и извънредна епидемична обстановка, 

общият брой на приключилите в 3-месечен срок остава висок. Запазва се и 

високото съотношението на броя на свършените дела спрямо броя дела за 

разглеждане – 90.42% през 2020 г., при 91.66 % през 2019 г. и 92.31% през 

2018 г.    

От свършените през 2020 г. общо 273 граждански дела по общия ред, 

188 (69%) са приключили в срок до 3 месеца. При бързите производства и 

делата от заповедното производство свършените в инструктивния срок дела са 

100%. При частните граждански дела свършените в инструктивния срок са 

98%., а при административните дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ - 20 %. 

 

Наказателни дела 

Общият брой наказателни дела за разглеждане през 2020 г. е 544, от 

които са свършени 500. От свършените дела, 412 (82.00%) са приключили в 3-

месечен срок, считано от датата на образуването им. 

 
 Година Дела за 

разглеждане 

Свършени 

дела  

Дела, свършени в 

инструктивния 

тримесечен срок 

Процентно 

съотношение 

2018 535 497 473 95.00% 

2019 516 474 437 92.00% 

2020 544 500 412 82.00% 

 

От свършените през 2020 г. 134 НОХД, 101 (75%) са приключили в срок 

до 3 месеца. Прегледът на останалите 33 НОХД, производствата по които са 

продължили повече от 3 месеца, сочи на усложнения в хода на делата както 

заради процесуалното поведение на подсъдимите, така и заради обема на 

доказателствения материал, необходимостта от събиране на допълнителни 

доказателства на съдебното следствие, поставяне под карантина във връзка с 

епидемичната обстановка в страната. Продължават проблемите във връзка с 

призоваването и осигуряване явяването на лица в съдебно заседание.   
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През 2020 г. са свършени 11 НЧХД, от които 3 са приключили в срок до 

3 месеца. По-голямата продължителност на останалите 8 дела от този вид е 

била обусловена от необходимостта от изготвяне на експертизи и 

несвоевременно направените доказателствени искания на страните.     

През отчетната година само 2 от свършените 25 дела по чл. 78а от НК са 

продължили повече от 3 месеца. По-голямата им продължителност следва да 

се обясни с необходимостта от събиране на нови доказателства.    

Традиционно за работата на съда, през отчетната година 99 % от ЧНД са 

приключили в инструктивния срок до 3 месеца. 

От свършените през 2020 г. 123 АНД по обжалвани наказателни 

постановления, 79 (64%) са приключили в срок до 3 месеца. И в този отчетен 

доклад следва да се посочи, че значителен брой заседания са отлагани заради 

ангажираност на свидетелите, които са служители на органа, издал 

наказателното постановление, както и необходимостта за събиране на нови 

доказателства. Друга причина за по-голямата продължителност на делата е 

заболяване или поставяне под карантина на страни и свидетели.  

Обобщаващ анализ за продължителността на производствата 

Въпреки кадровия дефицит през 2020 г. и усложнената епидемична 

обстановка в страната, традиционно за работата на съда остава изключително 

висок процента на свършени дела в инструктивния 3-месечен срок. Това се 

дължи на опита на магистратите и на утвърдената организация на работа и 

координация на отделните служби, което позволява бързо обработване на 

постъпленията, срочно произнасяне по делата, приключващи в закрито 

съдебно заседание и минимализиране на случаите на отлагания на открити 

съдебни заседания.  

Няма съдебни заседания, които са отлагани по причина на съдията.  

Не са редки случаите, при които дела се отлагат по молби от защитници, 

които са ангажирани по други производства в съдилища в други населени 

места.  

Гражданските дела са отлагани основно поради неявяване на страната 

или неин представител по уважителни причини (чл. 142, ал. 2 ГПК); заради 

доказателствени искания, включително възлагане на допълнителни задачи на 

експерти; конституиране на нови страни. При делбите универсалността на 

производството предполага и различни причини, водещи до отлагане. 

Определящи за по-голямата продължителност на гражданските производства 

са и други фактори, които не зависят от съдиите, тъй като се дължат на 

законодателна уредба.  

Във връзка с наказателните дела и в този годишен отчетен доклад следва 

да се посочи проблемното процесуалното поведение на подсъдимите, както и 

на част от свидетелите. Остава завишен броя от случаи, при които 

подсъдимите не се явяват в съдебно заседание, след като са били редовно 

призовани. Не са преодолени трудностите във връзка с обезпечаването на 

нормалното протичане на съдебното производство, поради което често се 
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оказва, че подсъдимите са напуснали местоживеенето си, укриват се, а това 

налага изменение на мерките им за неотклонение, обявяването им за 

общодържавно издирване и съответно води до протакане във времето на 

процедурите. Проблемно е призоваването на подсъдими и свидетели. Не 

намаляват случаите, при които в материалите от досъдебното производство и 

в обвинителния акт са посочени адреси, на които лицата не живеят от години. 

Това създава значителни трудности при установяване на местоживеенето им, 

още повече, че много от тях не са регистрирали новите си адреси, като техни 

постоянни или настоящи такива. Сложно продължава да бъде призоваването в 

гр. София, като много рядко това може да стане за срок по-кратък от месец-

два. През отчетната година друга причина, довела до продължителността на 

част от наказателните дела е поисканите от страна на защитата и уважени от 

докладчика искания за отводи по няколко НОХД, както и освобождаването на 

съдебен заседател, поради което разглеждането им и с оглед принципа за 

неизменност на съдебния състав е започнало отново, от началния стадий на 

съдебното производство. 

 

2.1. БРОЙ НА РЕШЕНИТЕ ДЕЛА С АКТ ПО СЪЩЕСТВО – 

АНАЛИЗ ПО ВИДОВЕ. 

От свършените през 2020 г. общо 1934 дела, с акт по същество са 

приключили 1600 дела, от които 1235 граждански и 365 наказателни дела. 

Граждански дела 

През 2020 г. със съдебен акт по същество са приключили 1235 от 

общо свършените 1434 граждански дела. 

През 2019 г. със съдебен акт по същество са приключили 1330 от общо 

свършените 1484 граждански дела. 

През 2018 г. със съдебен акт по същество са приключили 1419 от общо 

свършените 1573 дела. 

Решените през 2020 г. със съдебен акт по същество 1235 дела се 

разпределят по видове по следния начин: 212 дела по общия ред, 12 дела в 

производства по чл. 310 ГПК, 4 административни дела по ЗСПЗЗ и 

ЗВСВЗГФ; 171 ЧГД и 836 дела по чл. 410 и чл. 417 ГПК. 

По 1063 дела искът е бил уважен изцяло, по 137 дела искът е уважен 

отчасти, а по 35 дела е отхвърлен. 

Наказателни дела 

През отчетната 2020 г. от общо свършените 500, със съдебен акт по 

същество са приключили 365 наказателни дела. 

През 2019 г. от общо свършените 474, със съдебен акт по същество са 

приключили 320 наказателни дела. 

През 2018 г. със съдебен акт по същество са приключили 339 

наказателни дела от общо свършените 497 броя.  

Решените през 2020 г. със съдебен акт по същество 365 наказателни дела 

се разпределят по видове по следния начин: 55 присъди по НОХД; 8 присъди 



21 

по НЧХД; 25 решения по дела по чл. 78а НК; 164 определения и 

разпореждания по ЧНД и 113 решения по АНД по наказателни 

постановления.  

 

2.2. БРОЙ НА ПРЕКРАТЕНИТЕ ДЕЛА – ПРИЧИНИ. 

През отчетната 2020 година са прекратени общо 334 производства, от 

които 199 по граждански дела и 135 по наказателни дела.  

Граждански дела  

Прекратени са производствата по 199 граждански дела, в т.ч. 17 по 

спогодба по чл. 234 ГПК и 182 по други причини.  
 

Сравнение на броя прекратени дела за три години 

Година Общо Спогодби по  

чл. 234 ГПК 

По други причини 

2018 154 22 132 

2019 154 25 129 

2020 199 17 182 

 

Съпоставката с предходните години сочи запазване на увеличението в 

броя на прекратените дела и по-малко дела приключили по спогодби. 

Основните причини за прекратяване на делата са оттегляне на исковата молба, 

неотстраняване в срока на нередовности на исковата молба и изпращане на 

делото по подсъдност на друг компетентен съд. 

Прекратените дела се разпределят, както следва: 

- Искове по СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДетето - 33 дела (11 по спогодба и 

22 по други причини); 

- Облигационни искове - 13 дела (13 по други причини); 

- Вещни искове – 1 дело по други причини; 

- Делби и искове по ЗН - 9 дела (6 по спогодба и 3 по други причини); 

- Установителни искове – 8 дела по други причини; 

- Искове по КТ – 4 по други причини; 

- Административни производства - 1 по други причини; 

- ЧГД – обезпечения – 4 по други причини; 

- ЧГД – частни производства – 8 по други причини;  

- ЧГД – заповедни производства - 106 дела, прекратени по други 

причини; 

- ЧГД – регламенти – 12 дела, прекратени след изпълнение на 

процедурите по регламентите.  

 

Наказателни дела 

През 2020 г. са прекратени производствата по 135 наказателни дела, в 

т.ч. 42 със споразумение по чл. 382 НПК, 35 със споразумение по чл. 384 НПК 

и 58 са прекратени по други причини.  
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Сравнение на броя прекратени дела  

Година Прекратени производства 

Общо Споразумения 

по 

чл. 382 НПК 

Споразумения 

по 

чл. 384 НПК 

Върнати 

на 

прокурора 

По други 

причини 

2018 158 48 44 2 74 

2019 154 51 22 0 81 

2020 135 42 35 0 58 

 

Прекратените през 2020 г. 135 наказателни дела се разпределят, както 

следва: 

- НОХД – прекратени са общо 79 дела, от които 77 по споразумение, 

едно дело поради постъпила молба от пострадалите и на осн. чл.24, ал. 1, т. 9 

от НПК и чл.343, ал.2 от НК и едно дело поради неодобряване на 

споразумение за решаването му;         

- НЧХД – прекратени са общо 3 дела, от които 1 по което не са 

изпълнени указанията на съда за привеждане на тъжбата в съответствие с 

процесуалните изисквания и 2 поради оттегляне на тъжбата; 

- по чл. 78а НК – няма прекратени и върнати на прокурора дела;   

- прекратени са общо 43 ЧНД, от които 39 дела за разпити пред съдия; 1 

производство за разкриване на банкова тайна; 1 производство по жалба срещу 

постановление на прокуратурата за прекратяване на досъдебно производство 

и 2 дела по Закона за здравето;  

- АНД – прекратени са 10 дела, от които 5, по които жалбите са били 

недопустими или са били просрочени; 3 по подсъдност; 1 поради оттегляне на 

жалбата и 1 поради образувано предходно дело по жалба срещу един и същ 

електронен фиш. 

Увеличеният брой прекратени дела следва да се обясни с деловодното 

отчитане на ЧНД за разпити, както и значително повече НОХД, приключили 

със споразумения. Без тези два вида дела броят на прекратените производства 

е 19.  

 

3. ВИСЯЩИ ДЕЛА В КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД 

 

Към 31.12.2020 г. са останали несвършени общо 196 дела, от които 152 

граждански и 44 наказателни. Несвършените дела за предходния отчетен 

период, тоест към 31.12.2019 г., са били общо 177, от които 135 граждански и 

42 наказателни. Причините за неприключването на делата се определят 

основно от обстоятелството, че самите производства са образувани към края 

на отчетния период, при което при повечето от тях практически не е било 

възможно делата да бъдат решени до края на годината; или са възникнали 

усложнения при разглеждане на делата; или характерът на производството 

предполага по-голяма продължителност.  
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Граждански дела  

Висящи в края на годината са 152 граждански дела, които съставляват 

9.58% от общия брой граждански дела за разглеждане, който е бил 1586.  
 

Година Несвършени дела 

към 31.12. 

Общо дела за 

разглеждане 

Съотношение 

в % 

2018 131 1704 7.69% 

2019 135 1619 8.34% 

2020 152 1586 9.58% 

 

Останалите несвършени 152 граждански дела се разпределят, както 

следва: 141 граждански дела по общия ред, 4 дела в производство по чл. 310 

ГПК, 5 частни граждански дела и 2 дела от заповедното производство. От 

несвършените дела 12 са висящи повече от 1 година; всичките са образувани 

през 2019 г., осем от тях през ноември и декември 2019 г. Осем от делата са 

делбени производства, две дела имат за предмет искове по чл. 108 от ЗС, едно 

установителен иск по чл. 422 от ГПК и едно иск за обезщетение по чл. 200 от 

КТ. От останалите неприключили дела – 15 са висящи между шест месеца и 

една година, 45 между три и шест месеца и за 80 дела не са изтекли три 

месеца от датата на тяхното образуване.  

Редно е да се отбележи, че 45 от висящите дела са образувани по 

установителни искове по чл. 422 от ГПК. Със сигурност значителното 

нарастване на този вид дела след измененията и допълненията в ГПК от края 

на 2017 г., необходимостта от продължителни процедури по връчвания  на 

ответните страни, включително чрез залепване, както и последващото 

назначаване на особени представители по почти всички дела, рефлектира и ще 

продължи да оказва влияние върху продължителността на тези производства. 

От висящите дела 17 са делбени производства.   

Наказателни дела 

Висящи в края на отчетния период са 42 наказателни дела, които 

съставляват 7.72% от общия брой дела за разглеждане, който е бил 544.  
 

Година Несвършени дела 

към 31.12. 

Общо дела за 

разглеждане 

Съотношение 

в % 

2018 38 535 7.10% 

2019 42 516 8.14% 

2020 44 544  8.09% 

 

Останалите несвършени в края на 2020 г. 44 наказателни дела се 

разпределят по видове, както следва: 21 НОХД, 2 НЧХД, 1 по чл.78а НК и 20 

АНД. От всички висящи в края на годината дела, по 14 производствата 

продължават повече от 3 месеца – НОХД № 464/2019 г., образувано на 

16.12.2019 г.; НОХД № 55/2020 г., образувано на 10.02.2020 г. ; НЧХД № 
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72/2020 г., образувано на 21.02.2020 г.; НОХД № 138/2020 г., образувано на 

10.04.2020 г.; НОХД № 168/2020 г., образувано на 08.05.2020 г.; АНД № 

273/2020 г., образувано на 07.07.2020 г.; АНД № 314/2020 г., образувано на 

07.08.2020 г.; АНД № 321/2020 г., образувано на 14.08.2020 г.; НОХД № 

325/2020 г., образувано на 19.08.2020 г.; НОХД № 330/2020 г., образувано на 

21.08.2020 г.; НОХД № 334/2020 г., образувано на 24.08.2020 г.; АНД № 

351/2020 г., образувано на 31.08.2020 г.; АНД № 373/2020 г., образувано на 

09.09.2020 г. и НОХД № 372/2020 г., образувано на 09.09.2020 г. 

 

4. ОБЖАЛВАНИ И ПРОТЕСТИРАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ, 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ВЪЗЗИВНА И КАСАЦИОННА ПРОВЕРКА. 

През 2020 г. предмет на въззивен и/или касационен контрол са били 

обща 153 съдебни акта. През 2019 г. броят им е бил 126 съдебни акта, а през 

2018 г. - 125 акта.  

Обжалваните актове по граждански дела са 88, при 67 през 2019 г. и при 

58 през 2018 г.  

Обжалваните актове по наказателни дела са 65, при 59 през 2019 г. и 67 

през 2018 г.  

 

Граждански дела 

От общо свършените през 2020 г. 1434 граждански дела, предмет на 

въззивна или касационна проверка са били 88 акта (6.14%), които по 

видове се разпределят, както следва: 

- от свършените 273 дела по общия ред са обжалвани 47 (17.22%); 

- от свършените 19 бързи производства са обжалвани 2 (10.53%); 

- от свършените 5 административни дела са обжалвани 4 (80.00%); 

- от свършените 195 ЧГД са обжалвани 5 акта (2.56%); 

- от свършените 942 заповедни производства са обжалвани 30 акта 

(3.18%). 

През 2019 г. от свършените 1484 граждански дела са обжалвани 67 акта 

(4.51%), а през 2018 г. от свършените 1573 дела са били обжалвани 58 акта 

(3.69%). 

 

 
Резултати от обжалване  Решения  Определения Общо  

Потвърдени (инд. 1) 2018 31 7 38 
2019 37 10 47 
2020 27 33 60 

Недопуснати до касационна 

обжалване 

(инд. 2) 

2018 1 0 1 
2019 0 0 0 
2020 0 0 0 

Изцяло отменени и постановен 

акт по същество (инд. 3а) 

2018 6 3 9 
2019 3 4 7 
2020 3 4 7 
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Изцяло обезсилено и върнато за 

ново разглеждане (инд. 3б) 

2018 0 0 0 
2019 1 0 1 
2020 0 0 0 

Изцяло отменено по обективни 

причини – допуснати нови 

доказателства (инд. 4а) 

2018 1 1 2 

2019 2 0 2 

2020 0 0 0 

Изцяло отм. по обективни 

причини – постигане на спогодба 

или причина от проц. поведение 

на страните (инд. 4б) 

2018 2 0 2 

2019 0 0 0 

2020 0 0 0 

Потвърдени в една част и 

отменени в друга част и 

постановен акт по същество (инд. 

5а) 

2018 4 0 4 
2019 8 0 8 
2020 4 4 8 

Потвърдени в една част и 

обезсилени в друга част (инд. 5б) 

2018 0 0 0 
2019 1 0 1 
2020 0 0 0 

Потвърдени в една част и 

отменени/обезсилени в др. част, 

поради нови док. пред въззивния 

съд (инд. 6а) 

2018 0 0 0 
2019 0 0 0 
2020 0 0 0 

Потвърдени решения по адм. дела 

(инд. 1) 

2019 2 0 2 

2020 0 0 0 

Изцяло отменено решение по 

адм.дело поради представяне на 

писмени доказателства за първи 

път (инд. 5а) 

 

    2020 

 

 

  0 
    

 

           0 

 

        0 

 

 

Общо 

 

 

   2018 46 

 

11 57 

   2019 55 14 69 

   2020 34 41 75 

Забележка: Посочените в таблицата данни са на база върнатите през 2020 г. в Районен 

съд – Севлиево дела от по-горни съдебни инстанции, поради което броят им не съответства 

на броя на обжалваните през 2020 г. съдебни актове. 

 

Видно е, че общо 60 съдебни акта от върнатите през годината 75 дела са 

били изцяло потвърдени. Изцяло отменени с постановяване на акт по 

същество са 7 съдебни акта (3 решения и 4 определения). Няма съдебни 

актове, които са изцяло обезсилени и върнати за ново разглеждане, както и 

изцяло отменени по обективни причини. По 8 дела съдебният акт е бил 

потвърден в една част и отменен в друга част с постановяване на акт по 

същество. Няма съдебни актове, които са потвърдени в една част и обезсилени 

в друга част, както и изцяло отменени по по адм.дела. 

В рамките на настоящия доклад не е възможно да се анализират 

причините за отмяна на актовете, доколкото се касае за многообразие от 
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случаи. Съпоставката с предходните две години сочи, че е налице значително 

подобряване на резултатите от инстанционния контрол – изцяло потвърдените 

от въззивна инстанция или недопуснати до касация 60 съдебни акта 

съставляват 80.00% от всички върнати през годината дела, при 71.01% през 

2019 г. и 70.18% през 2018 г. Отменените/обезсилени в една част и 

потвърдени в друга част съдебни актове съставляват 10.67% от върнатите. 

Изцяло отменените актове, съставляват 9.33% от върнатите, при 15.94% през 

2019 г. и 22.80% през 2018 г.  

 

 

Наказателни дела 

През 2020 г. са свършени общо 544 наказателни дела.  

Не са подлежали на обжалване съдебните актове по 217 дела: 

 - 77 определения за одобряване на споразумения по НОХД;  

- 1 определение по ЧНД във връзка с постъпило искане за разкриване на 

банкова тайна;  

- 39 ЧНД за проведени разпити пред съдия; 

- 48 разпореждания по ЧНД по чл. 159а от НПК; 

- 50 определения за разрешаване или одобряване на действия в 

досъдебното производство; 

- 2 определения по чл. 244, ал. 5 от НПК; 

От общо подлежащите на обжалване 327 наказателни дела са 

обжалвани/протестирани 65 (19.88%).  

По видове се разпределят, както следва: 

1. НОХД  

- подлежащи на обжалване 57 акта; обжалвани 12 (21,05%), при 11 акта 

(22.00%) през 2019 г. и 14 (19.72%) през 2018 г.; 

2. НЧХД  

- подлежащи на обжалване 11 акта; обжалвани 4 акта (36.36%), при 6 

акта (45.45%) през 2019 г. и 6 (66,67%) през 2018 г.; 

3. Дела по чл. 78а НК  

- подлежащи на обжалване 25 акта; обжалвани 3 (12%), при 3 (15%) през 

2019 г. и 3 (12,5%) през 2018 г.; 

4. ЧНД  

- подлежащи на обжалване 67 акта; обжалвани 6 (8.96%), при 10 

(20.41%) през 2019 г. и 4 (6,78%) през 2018 г.; 

5. АНД  

- подлежащи на обжалване 123 акта; обжалвани 40 (32.52%), при 30 

(32.97%) през 2019 г. и 40 (48.19%) през 2018 г. 
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Резултати по НОХД, НЧХД и ЧНД 
 

Резултати от обжалване  Присъди  Определения Общо  

Потвърдени (инд. 1) 2018 17 5 22 

2019 9 9 18 

2020 3 4 7 

Отменени и върнати за ново 

разглеждане (инд. 2а) 

2018 - - - 

2019 - - - 

2020 - - - 

Отменени и върнати за ново 

разглеждане на прокурора 

(инд. 2б) 

2019 - - - 

2020 - 1 1 

Отменени с постановяване на 

нов съдебен акт (инд. 2в) 

2018 1 - 1 

2019 1 - 1 

2020 7 - 7 

Изменени в нак. част по 

приложението на закона  

(инд. 4а) 

2018 1 - 1 

2019 1 - 1 

2020 2 - 2 

Изм. в нак. част по отношение 

на наказанието (инд. 4б)  

2018 1 - 1 

2019 - - - 

2020 1 - 1 

Изменени в гражданската част 

(инд. 4в) 

2018 2 - 2 

2019 - - - 

2020 - - - 

Изменен в наказателната и 

гражданската част 

едновременно (инд. 4г) 

2018 - - - 

2019 1 - 1 

2020 - - - 

Общо 

 

2018 22 5 27 

2019 12 9 21 

2020 13 5 18 

 

Забележка: Посочените в таблицата данни са на база върнатите през 2020 г. в РС – 

Севлиево дела от по-горни съдебни инстанции (ГОС, ВКС и АС – В. Търново), поради което 

броят им не съответства на броя на обжалваните през 2020 г. съдебни актове. 
 

 

Анализът на данните показва, че качеството на правораздаване е добро. 

7 съдебни акта от върнатите през годината дела, са изцяло потвърдени, което 

съставлява 38.89%. Няма отменени и върнати за ново разглеждане дела. Едно 

определение е отменено и върнато на прокурора за ново разглеждане. Седем 

присъди са отменени и са постановени нови. 3 присъди са изменени – две по 

отношение приложението на закона и една в частта за наказанието. Спадът в 

качеството на правораздаване вероятно се дължи на острия кадрови дефицит в 

съда, натрупването на голям брой дела за разглеждане в периода на 

въведеното извънредно положение и такива, останали за разглеждане от 

съдиите Неделчев и Аврамова, довело до свръхпретовареност на съдиите през 

отчетната година.  
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Резултати по АНД 

Резултати от обжалване  Решения  Определения Общо  

Потвърдени (инд. 1) 2018 40 - 40 

2019 23 - 23 

2020 18 - 18 

Отменени изцяло, постановено 

друго решение (инд. 2а) 

2018 7 - 7 

2019 4 - 4 

2020 6 - 6 

Отменени изцяло и върнати за 

ново разглеждане (инд. 2б) 

2018 - - - 

2019 1 - 1 

2020 2 - 2 

Отм. в една част и потвърдени 

в друга част (инд. 3а) 

2018 1 - 1 

2019 - - - 

2020 1 - 1 

Изменено само по отношение 

на санкцията и потвърдено 

или не в останалата част.  

(инд. 3б)  

2018 - - - 

2019 - - - 

2020 1 - 1 

Общо 

 

2018 48 - 48 

2019 28 - 28 

2020 28 - 28 

Забележка: Посочените в таблицата данни са на база върнатите през 2020 г. в РС – 

Севлиево дела от по-горни съдебни инстанции (ГОС и ГАС), поради което броят им не 

съответства на броя на обжалваните през 2020 г. съдебни актове. 
 

 

Видно е, че общо 18 решения (вкл. в производства по чл. 78а от НК), 

което съставлява 64.29% от върнатите през годината дела от тези видове, са 

изцяло потвърдени. В сравнение с постигнатите през предходните две години 

резултати е налице лек спад, причините за което вероятно са острия кадрови 

дефицит в съда, натрупването на голям брой дела за разглеждане в периода на 

въведеното извънредно положение, довели до свръхпретовареност на съдиите. 

От отменените решения 7 са по дела, свързани с обжалване на наказателни 

постановления, по които контролна инстанция е Административен съд – 

Габрово. Един съдебен акт е отменен изцяло от Окръжен съд - Габрово и е 

постановено друго решение. Един съдебен акт е отменен в една част и 

потвърден в друга от Адм.съд – Габрово, а друг е изменен само по отношение 

на санкцията. Както в предходните, така и в този годишен доклад, за пореден 

път, е необходимо да се посочи, че съдиите изпитват затруднения при 

разглеждането на АНД по обжалвани наказателни постановления, тъй като 

практиката на административните съдилища във връзка с приложението на 

процесуалния и на материалните закон е изключително противоречива.  
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Причините, довели до отмяна или изменение на съдебни актове се 

анализират и наказателните съдии вземат мерки за подобряване на работата 

си.  

 

5. СТРУКТУРА НА ОСЪДЕНАТА ПРЕСТЪПНОСТ 

През отчетната 2020 г. общо 183 лица са предадени на съд, като от тях 

146 лица по обвинителен акт, 11 по тъжби от пострадалите и 25 лица по 

постановления на прокурора по реда на чл. 78а от НК. Броят на предадените 

на съд е по-голям в сравнение с 2019 г., когато съдените са били 162 лица (130 

по НОХД, 12 по НЧХД и 20 по АНД). Предадените на съд са значително по-

малко от 2018 г., когато са били общо 213 лица.  

Осъдени са общо 169 лица, от които 142 с присъди по НОХД, 7 с 

присъди по НЧХД и 20 по решения по АНД по чл. 78а от НК. 

Оправдани са общо 4 подсъдими, 1 с присъда по НОХД, двама с 

присъди по НЧХД и 1 с решение по чл. 78а от НК. 

 
Данни по НОХД 

Видове престъпления по глави 

от НК 

Съдени 

лица 

Осъдени лица  
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Наказани 

по споразу- 

мение 

Гл. ІІ - Прест. п/в личността  12 1 11 0 5 4 1 0 5 0 6 

Гл. ІІІ - Прест. п/в правата 

на гражданите 
6 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 

Гл. ІV - Прест. п/в брака, 

семейството и младежта 
3 0 3 0 2 2 0 0 1 0 0 

Гл. V - Прест. п/в 

собствеността 
31 0 31 2 25 11 1 0 5 0 10 

Гл. VІ - Прест. п/в 

стопанството 
4 0 4 0 4 4 0 0 0 0 4 

Глава IХ – Документни 

престъпления  
2 0 2 0 1 1 0 0 1 0 2 

Глава IХ – Престъпления 

против реда и общественото 

спокойствие 

2 0 2 2 0 0 0 0 1 1 1 

Глава ХІ - Общоопасни 

престъпления 
86 0 86 1 67 58 0 8 8 3 54 

Общо 146 1 142 5 107 80 2 8 21 4 77 

 

Основният извод, който следва е, че съдебните състави са налагали 

предимно наказание лишаване от свобода за срок до три години и в по-малко 

на брой случаи наказание пробация. По отношение на наказанието лишаване 

от свобода данните сочат, че същото е наложено на по-голям брой лица в 
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сравнение с 2019 г. - 104 и 2018 г. – 107 осъдени на лишаване от свобода, от 

които 80 лица с приложение на чл. 66, ал. 1 от НК, при 83 лица през 2019 г. и 

130 през 2018 г.  Наказанието пробация е наложено на по-голям брой лица – 

21, при 12 лица през 2019 г. и по-малък брой лица в сравнение с 2018 г., 

когато е било наложено на 33 лица. Само на 8 осъдени е наложено наказание 

глоба, а на четирима друго наказание.  

През 2020 г. са предадени на съд и осъдени общо 5 непълнолетни лица – 

2 по обвинение за кражба, 2 по обвинение за престъпления против реда и 

общественото спокойствие и 1 за придобиване и държане на наркотични 

вещества. През 2019 г. осъдените непълнолетни са били 3 лица, а през 2018 г. 

- 14 непълнолетни.   

На общо 77 осъдени наказанията са определени по реда на чл. 382-384 

от НПК, след одобряване на споразумение за решаване на делото. 

 

6. ОПРАВДАТЕЛНИ ПРИСЪДИ 

През 2020 г. са постановени общо 3 оправдателни присъди (1 по НОХД 

и 2 по НЧХД) и 1 оправдателно решение в производство по чл. 78 от НК. 

Оправдани са общо 4 лица по следните дела: 

1. НОХД № 118/2019 г. – образувано е по обвинителен акт против три 

лица за престъпление по чл.131, ал.1, т.12, предл.първо във вр. с чл.129, ал.1 

във вр. с чл.20, ал.2 от НК. По отношение на едно от лицата делото е 

приключило със споразумение за решаването му. Съдът е признал единия от 

подсъдимите за виновен, а третият е признал за невинен и го е оправдал по 

повдигнатото му с обвинителният акт обвинение. За да признае подсъдимия за 

невинен и да го оправдае съдът е приел, че обвинението не е доказано по 

изисквания от процесуалния закон несъмнен начин. Присъдата е обжалвана от 

защитниците на подсъдимия, който е признат за виновен, както и от частният 

обвинител.  

2. НЧХД № 296/2019 г. – образувано е по тъжба срещу едно лице, с 

която му се повдига обвинение за престъпление по 148, ал. 2 във връзка с чл. 

148, ал. 1, т. 1 и т. 2 във връзка с чл. 147, ал. 1 от НК. Съдът е приел, че 

обвинението не е доказано по изисквания от процесуалния закон несъмнен 

начин. Присъдата не е обжалвана. 

3. НЧХД № 61/2020 г. – образувано е по тъжба срещу едно лице, с която 

му се повдига обвинение за престъпление по чл. 130, ал. 1 от НК. Съдът е 

приел, че обвинението не е доказано по изисквания от процесуалния закон 

несъмнен начин. Присъдата е обжалвана от тъжителя.   

4. АНД № 266/2020 г. – производството е образувано по реда на чл. 78а 

от НК по предложение на прокурора за освобождаване на обвиняемата от 

наказателна отговорност с налагане на административно наказание за 

престъпление по чл. 354а, ал. 5 във връзка с ал. 3, т. 1 от НК. За да оправдае 

обвиняемата, съдът е приел, че деянието не е престъпно по смисъла на чл. 9, 

ал. 2 от НК заради явна незначителност на обществената му опасност.  
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Решението е протестирано. С решение № 260018 от 28.10.2020 г. по ВАНД № 

104/2020 г. по описа на Окръжен съд – Габрово е отменено решението на РС – 

Севлиево, вместо което обвиняемата е била призната за виновна по 

обвинението, за което е била предадена на съд, като е освободена от 

наказателна отговорност на осн. чл. 78а, ал. 1 от НК и й е наложена 

административно наказание глоба в полза на държавата.   
 

7. ДЕЛА С ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС 

През 2020 г. в Районен съд – Севлиево не са образувани наказателни 

производства със значим обществен интерес. 

 

8. БЮРО СЪДИМОСТ 

 

През отчетната 2020 г. от Бюро съдимост при Районен съд – Севлиево са 

издадени 1820 свидетелства за съдимост и 968 справки за съдимост, или общо 

2788 документа. В картотеката са заведени нови 157 бюлетина за съдимост. 

През 2019 г. издадените свидетелства и справки за съдимост са били 

общо 3273, а през 2017 г. са били общо 3813. 

Съдът няма утвърден щат за служител в Бюрото за съдимост. Цялата 

дейност се извършва от двамата наказателни съдебни деловодители.  

За издаване на свидетелствата и справките за съдимост се използва 

системата, разработена от „Индекс – България”. Наличието на електронна 

поща дава възможност да се правят справки и издават свидетелства и на лица, 

които не са родени на територията на съдебния район. 

 

9. ДЕЙНОСТ ПО ВРЪЧВАНЕ НА ПРИЗОВКИ И КНИЖА 

 

През 2020 г. в службите на Районен съд – Севлиево (без Съдебно-

изпълнителната служба) са изготвени общо 7824 бр. призовки и книжа. От тях 

3957 броя са изпратени за връчване в други населени места, различни от гр. 

Севлиево, а останалите 3867 призовки и книжа са връчени от призовкарите 

при Районен съд – Севлиево.  

Наред с изложеното, от други съдилища са получени 1973 документа, 

които са обработени и връчени от призовкарите на съда.  

Отделно от посоченото, през отчетната година в Съдебно-

изпълнителната служба са изготвени общо 4169 призовки и книжа, от които са 

връчени 944. 
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ІІІ. АНАЛИЗ НА НАТОВАРЕНОСТ 

 
1. ОБЩИ ДАННИ 

Съдът е започнал 2020 г. с утвърден щат за 5 районни съдии.  

В началото на годината съдийските щатове са били заети от съдиите 

Станислав Иванов Цветков, Гергана Николаева Божилова, Христо Николов 

Христов и Биляна Димитрова Коева. 

От 23 март 2020 г. до края на календарната година съдия Биляна Коева 

ползва отпуск поради временна неработоспособност. Считано от 17.08.2020 г. 

съдия Коева е в отпуск по чл.163, ал.1 от КТ – поради бременност и раждане. 

Поради продължителността на неработоспособността на съдия Коева от 

страна на изпълняващият функциите „административен ръководител – 

председател“ на Районен съд – Севлиево са били отправяни искания към 

„административния ръководител – председател“ на Окръжен съд – Габрово, 

на осн. чл. 227 от ЗСВ и чл. 3.1. б.“б“ от Правилата за командироване на 

съдии, прокурори и следователи, приети с решение на ВСС, да командирова 

съдия от Районен съд – Габрово, разглеждащ граждански дела, в Районен съд 

– Севлиево за неопределено време.  

Поради липса на съгласие на съдия от състава на Районен съд – Габрово 

за командироване, със Заповед № 180 от 27.05.2020 г. на Заместник на 

административния ръководител – заместник-председател на Окръжен съд – 

Габрово, Диян Димитров Атанасов – съдия в Районен съд – Габрово е бил 

командирован в Районен съд – Севлиево, считано от 01.06.2020 г. до 

завръщане от продължителен отпуск на титуляра Биляна Коева, но не повече 

от три месеца.  

Със заповед № 311 от 20.08.2020 г. в Районен съд – Севлиево е 

командирована Радосвета Добрева Станимирова, съдия в Районен съд – 

Габрово, считано от 01.09.2020 г. до завръщане от продължителен отпуск на 

титуляра Биляна Коева, но не повече от три месеца.  

Със заповед № 450 от 25.11.2020 г. в Районен съд – Севлиево е 

командирован Боян Христов Косев, съдия в Районен съд – Габрово, считано 

от 01.12.2020 г. до завръщане от продължителен отпуск на титуляра Биляна 

Коева, но не повече от три месеца. 

 

Към 31.12.2020 г. щатната численост на Районен съд – Севлиево е за 5 

районни съдии.   

При посочената щатна численост и кадрови състав в края на годината от 

четири районни съдии, на база дела за разглеждане, натовареността по 

щат е била 35.50, а действителната натовареност е била 47.33. 

Натовареността, на база свършени дела, по щат е била 32.23, а 

действителната натовареност - 42.98.  
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През този отчетен период не е възможно коректно да се посочи 

натовареността на гражданските и наказателните съдии, доколкото 

съществуващата в съда от години специализация на съдиите по материя е била 

нарушена, както и поради отсъствието на съдия Коева и командироването на 

съдии от РС – Габрово в РС - Севлиево. 

 

 
година Натовареност по щат Действителна натовареност 

дела за разглеждане свършени дела дела за разглеждане свършени дела 

2018 37.32 34.50 37.32 34.50 

2019 35.58 32.63 40.28 36.94 

2020 35.50 32.23 47.33 42.98 

 

През 2020 г. индексът на натовареност на Районен съд – Севлиево, 

формиран като сбор от индексите на индивидуална натовареност на съдиите, 

изчислени чрез Системата за изчисляване на натовареността на съдиите, е 

680,36. При 5 съдии по щат, средният индекс е 136,07. При кадрови състав от 

4 съдии, средният индекс е 170,09. Като се вземе под внимание разпоредбата 

на чл. 16, ал. 2 от Правилата за оценка на натовареността на съдиите, следва 

че съдиите са били високо натоварени. Индексът на натовареност на съдиите 

Станислав Цветков и Христо Христов е съответно 199,42 и 183,48. Имайки 

предвид разпоредбата на чл. 16, ал. 3 от Правилата за оценка на 

натовареността на съдиите, следва че двамата съдии са били изключително 

високо натоварени (свръхнатоварени). Индексът на натовареност на съдия 

Гергана Божилова е 177.05, тоест в близост до границата на 

свръхнатовареност.     

 

2. РЕЗУЛТАТИ НА СЪДИИТЕ 

Приложените към настоящия доклад обобщени справки за 

индивидуалната натовареност на съдиите, изготвени съгласно изискванията на 

чл. 17, ал. 2 от Правилата за оценка на натовареността на съдиите, сочат 

следните формирани индекси на индивидуална натовареност на всеки съдия: 

1. Съдия Станислав Цветков – 199,42 

2. Съдия Гергана Божилова – 177,05 

3. Съдия Христо Христов – 183,48     

4. Съдия Биляна Коева (до 23.03.2020 г.) - 9,68 

5. Съдия Диян Атанасов (от 01.06.2020 г. до 01.09.2020 г.) – 18,45     

6. Съдия Радосвета Станимирова (от 01.09.2020 г. до 01.12.2020 г.) – 

36,11 

7. Съдия Боян Косев (от 01.12.2020 г. до 31.12.2020 г.) – 56,17 

 



34 

Анализът на статистическите данни показва следното: 

 

Съдия Станислав Цветков 

Съдия Цветков е имал за разглеждане общо 580 дела, от които 263 

наказателни и 317 граждански. Свършил е 562 дела, от които 247 наказателни 

и 315 граждански, или 96.90% от делата за работа. 516 дела (91.81%) са 

приключили в срок до 3 месеца.   

Обжалвани са актовете по 29 наказателни и 14 граждански дела. 

От обжалване са върнати 32 дела:  

По НОХД, НЧХД и ЧНД:  

- потвърдени (инд. 1) – 1 присъда/решение; 

- една присъда е отменена и е постановена нова (инд. 2в); 

- две присъди са изменени в наказателната част по приложението на 

закона (инд. 4а); 

- едно определение е отменено и върнато на прокурора за ново 

разглеждане (инд. 2б). 

По АНД: 

- потвърдени (инд. 1) – 13 решения; 

- отменено изцяло и постановен друг акт (инд. 2а) – 3 решения; 

  - отменено изцяло и върнато за ново разглеждане (инд. 2б) – 1 

решение; 

  - отменено в едната част и потвърдено в другата част (инд. 3а) – 1  

решение;  

         По Граждански дела: 

           - потв. (инд. 1) - общо 8 акта (3 решения и 5 определения); 

           - потвърдено в една част и отменено в друга част и постановен акт по 

същество (инд. 5а) – 1 решение. 

 

Съдия Гергана Божилова 

Съдия Божилова е имала за разглеждане общо 584 дела, от които 258 

наказателни и 326 граждански. Свършила е 549 дела, от които 230 

наказателни и 319 граждански, или 94.00% от делата за работа. 477 дела 

(86.89%) са приключили в срок до 3 месеца.   

Обжалвани са актовете по 30 наказателни и 25 граждански дела. 

От обжалване са върнати 35 дела:  

По НОХД, НЧХД и ЧНД:  

- потвърдени (инд. 1) – 4 акта (2 присъди/решения и 2 определения); 

- отменени с постановяване на нова присъда/решение (инд. 2в) – 5 

присъди/решения; 

- изменена в нак. част по отношение на наказанието (инд. 4б) – 1 

присъда. 

По АНД: 

- потвърдени (инд. 1) – 4 решения; 
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- отменено изцяло и постановен друг акт (инд. 2а) – 3 решения; 

- отменено изцяло и върнато за ново разглеждане (инд. 2б) – 1 

решение; 

- изменено само по отношение на санкцията и потвърдено в 

останалата част (инд. 3б) – 1 решение.  

         По Граждански дела: 

         - потв. (инд. 1) - общо 15 акта (5 решения и 10 определения); 

         - потвърдено в едната част, а в другата част отменено и постановен акт 

по същество (инд. 5а) – 1 определение. 

 

Съдия Христо Христов 

Съдия Христов е имал за разглеждане общо 548 дела, от които 529 

граждански и 19 наказателни. Свършил е 460 дела, от които 441 граждански и 

19 наказателни, или 83.94% от делата за работа. 406 дела (88.26%) са 

приключили в срок до 3 месеца.   

Обжалвани са актовете по 20 граждански и 4 наказателни дела.  

От обжалване са върнати 21 дела: 

          По Граждански дела: 

- потв. (инд. 1) – общо 17 акта (13 решения и 4 определения);  

- изцяло отменено и постановен акт по същество (инд. 3а) – 1 решение; 

- изцяло обезсилено (инд. 3б) – 1 решение; 

- потвърдено в една част и отменено в друга част и постановен акт 

по същество (инд. 5а) – 1 решение.  

По НОХД, НЧХД и ЧНД:  

          - потвърдени (инд. 1) – 1 определение. 

 По АНД: 

- потвърдени (инд. 1) – 1 решение. 

 

Съдия Биляна Коева 

Съдия Коева до излизането й в отпуск поради временна 

неработоспособност считано от 23.03.2020 г., е имала за разглеждане общо 67 

дела, от които 65 граждански и 2 наказателни. Свършила е 67 дела, от които 

65 граждански и 2 наказателни, или 100.00% от делата за работа. Всичките 67 

дела (100.00%) са приключили в срок до 3 месеца. След излизането й в отпуск 

останалите, несвършени от нея дела са били преразпределени както следва: по 

тези, по които се дължи произнасяне в кратък срок между съдиите Цветков, 

Божилова и Христов, а другите на командирования в РС – Севлиево съдия.  

Обжалвани са актовете по 1 наказателно и 6 граждански дела. 

От обжалване са върнати 7 дела: 

По Граждански дела: 

- потв. (инд. 1) – 6 определения; 

По НОХД, НЧХД и ЧНД:  

- потвърдени (инд. 1) – 1 определение. 
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Съдия Диян Атанасов 

Съдия Атанасов е бил командирован в РС – Севлиево, считано от 

01.06.2020 г. до 01.09.2020 г. Имал е за разглеждане 108 граждански дела. 

Свършил е 108 граждански дела, или 100.00% от делата за работа. 102 дела 

(94.44%) са приключили в срок до 3 месеца. След откомандироването му 

останалите, несвършени от него дела са били преразпределени на съдия 

Радосвета Станимирова, командирована в РС – Севлиево, считано от 

01.09.2020 г.  

Обжалвани са актовете по 7 граждански дела. 

От обжалване са върнати 6 граждански дела: 

- потвърдени (инд. 1) – 6 определения; 

- изцяло отменени и постановен акт по същество (инд. 3а) – 2 

определения; 

- потвърдено в една част и отменено в друга част и постановен акт 

по същество (инд. 5а) – 1 определение. 

 

Съдия Радосвета Станимирова 

Съдия Станимирова е била командирована в РС – Севлиево, считано от 

01.09.2020 г. до 01.12.2020 г. Имала е за разглеждане 149 граждански дела. 

Свършила е 149 граждански дела, или 100.00% от делата за работа. 146 дела 

(97.99%) са приключили в срок до 3 месеца. След откомандироването й 

останалите, несвършени от нея дела са били преразпределени на съдия Боян 

Косев, командирован в РС – Севлиево, считано от 01.12.2020 г.  

Обжалвани са актовете по 10 граждански дела. 

От обжалване са върнати 7 граждански дела: 

- потвърдени (инд. 1) – 4 определения; 

- изцяло отменено и постановен акт по същество (инд. 3а) – 1 

определение; 

- потвърдени в една част и отменени в друга част и постановен акт 

по същество (инд. 5а) – 2 определения. 
 

Съдия Боян Косев 

Съдия Косев е командирован в РС – Севлиево, считано от 01.12.2020 г. 

Имал е за разглеждане общо 94 дела, от които 92 граждански и 2 наказателни. 

Свършил е 39 дела, от които 37 граждански и 2 наказателни, или 41.49% от 

делата за работа. 39 дела (100.00%) са приключили в срок до 3 месеца.   

Към края на отчетният период няма обжалвани съдебни актове и 

върнати от обжалване дела. 
 

Съдия Павел Неделчев   

Съдия Неделчев, считано от 22.07.2019 г., е преместен в друг орган на 

съдебната власт, но през отчетната 2020 г. е обжалван, постановен от него 
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съдебен акт по 1 наказателно дело. От обжалване е върнато 1 наказателно 

дело, разгледано от него в предходен отчетен период. Присъдата е отменена с 

постановяване на нова (инд. 2в).  

 

Съдия Валерия Аврамова 

Съдия Аврамова, е освободена от длъжност, считано от 24.11.2019 г., но 

през отчетната 2020 г. е обжалван, постановен от нея съдебен акт по 1 

гражданско дело.  

От обжалване са върнати 12 граждански дела: 

- потвърдени (инд. 1) – общо 7 акта (6 решения и 1 определение); 

- изцяло отменени и постановен акт по същество (инд. 3а) – общо 3 акта 

(2 решения и 1 определение); 

- потвърдени в една част и отменени в друга част и постановен акт 

по същество (инд. 5а) – 2 решения. 

 

ІV. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ 

  
През отчетната 2020 г. в Районен съд – Севлиево са образувани 196 

нови изпълнителни дела, от които: 

- 110 дела за вземания в полза на държавата, от които 110 съставляват 

публични държавни вземания. Няма образувани изпълнителни дела за частни 

държавни вземания; 

- 24 дела за вземания в полза на юридически лица и търговци, от които 

17 в полза на банки, 1 в полза на търговци и 6 в полза на други ЮЛ;  

- 50 дела в полза на физически лица, от които 16 имат за предмет 

събиране на суми за издръжки, 3 за предаване на дете и 31 други частни 

вземания;  

- 12 дела за изпълнение на обезпечителни мерки. 

Съпоставката с предходните две години сочи на намаление в броя на 

новообразуваните изпълнителни дела – 202 през 2019 г. и 218 през 2018 г.  

Към 01.01.2020 г. висящи са 1321 изпълнителни дела за вземания в 

размер на 12 181 100 лв. Заедно с новообразуваните през 2020 г. 196 

изпълнителни дела за вземания в размер на 507 445 лв., през отчетната година 

е имало за работа общо 1517 дела за вземания в размер на 12 688 545 лв. От 

тях, свършени чрез реализиране на вземането са 15 изпълнителни дела, 123 са 

перемирани и прекратени, а 7 са изпратени на друг съдебен изпълнител. Общо 

събраната сума по всички изпълнителни дела е в размер на 493 066 лв., при 

събрани 555 310 лв. през 2019 г. и 817 643 лв. през 2018 г. От общо дължимата 

сума отпадат и 1 090 915 лв. по перемираните и прекратени дела. Останалата 

несъбрана сума в края на 2020 г. е в размер на 11 243 276 лв., която е с 937 824 

лв. по-малко от формираната сума за събиране в началото на отчетния период.  
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В края на периода висящи са 1372 изпълнителни дела, при 1321 в края 

на 2019 г. и 1253 в края на 2018 г. Останалите за работа дела се разпределят, 

както следва: 446 броя за събиране на вземания в полза на държавата; 466 

броя за вземания на търговци и други ЮЛ; 420 броя в полза на граждани; 2 

броя за изпълнение на чуждестранни решения и 38 броя за изпълнение на 

обезпечителни мерки. В значителна част от случаите постъпват периодични 

плащания в резултат на наложени запори, но сумите са относително малки по 

размер спрямо дължимото и това предопределя продължителния период на 

изплащане на задължението. По около 30% от делата за издръжка са 

съставени констативни протоколи по Наредбата за определяне на реда за 

изплащане от държавата на присъдена издръжка, поради липса на доходи и 

имущество у длъжника или поради това, че се намира в чужбина с неизвестен 

адрес. По-трудно се реализират вземанията между търговци. Най-често 

търговците имат вземания от други свои контрагенти и междувременно те 

самите са длъжници, което забавя събираемостта и увеличава задълженията. 

За работа в Съдебно-изпълнителната служба са образувани 

преобладаващо  изпълнителни дела за събиране на:  

1. държавни вземания; 

2. вземания по неплатени фактури и неизпълнени договорни задължения 

между търговци; 

3. частни вземания на физически лица по запис на заповед или от 

непозволени увреждания; 

4. дела за издръжка, които са освободени от държавни такси и при които 

масата от длъжници нямат доходи и не притежават имущество или ако такова 

се установи, то не може да се реализира; 

5. предоставени кредити от банки и други кредитни институции – 

повечето необезпечени, като част от длъжниците – физически лица, от години 

са напуснали страната, нямат имущество и са с неизвестен адрес в чужбина, а 

откритите на посочените адреси длъжници понякога са безработни и без 

имущество, годно за принудително изпълнение, или работят срещу трудово 

възнаграждение, надхвърлящо незначително определения размер за 

минимална работна заплата, като се случва да имат по два и повече наложени 

запори за вземания в полза на различни банки. 

Насрочена е била 1 публична продажба, която е приключила с обявяване 

на купувач.   

Не е намалял броя на длъжниците, които имат желание да съдействат за 

удовлетворяване на взискателите, както и на тези, които след насочване на 

принудителното изпълнение към техни вещи, търсят варианти за погасяване 

на задълженията – изцяло или по изготвени погасителни планове, одобрени от 

взискателите. Остава значителен и броя на трайно отсъстващите от страната 

длъжници, които и не притежават имущество, което прави изключително 

трудно събирането на такива вземания и те се проточват с години, както е 
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немалък и броя на физическите лица, при които след наложен запор върху 

трудовото възнаграждение работодателят ги освобождава от работа.  

 

 

V. СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА 

 
Службата по вписванията не е част от структурата на Районен съд – 

Севлиево. Ръководството на съда няма отношение към пряката организация на 

работа на тази служба.  

Съгласно утвърдения щат в Районен съд – Севлиево има един съдия по 

вписванията.  При негово отсъствие основно се замества от държавния 

съдебен изпълнител. 

Справката за дейността на Съдията по вписванията през 2020 г. 

показва, че са извършени, както следва: 

1. Вписвания – общо 3271 броя, от които: 

- Продажби – 1056 броя; 

- Дарения – 219 броя; 

- Замени – 27 броя; 

- Наеми – 416 броя; 

- Аренди – 260 броя; 

- Законни ипотеки – 15 броя; 

- Договорни ипотеки – 93 броя; 

- Заличаване на ипотеки –88 броя; 

- Възбрани за обезпечение на бъдещ иск – 5 броя; 

- Възбрани на ДСИ – 43 броя; 

- Възбрани на ЧСИ – 106 броя; 

- Възбрани от АДВ/публичен изпълнител – 17 броя; 

- Общи възбрани – 0; 

- Постановления на ДСИ – 5; 

- Постановления на ЧСИ – 11; 

- Постановления на АДВ/ публичен изпълнител – 4 броя; 

- Искови молби – 37 броя; 

- Делби – 18 броя; 

- Обявени завещания – 28 броя; 

- Откази от вещни права – 11 броя; 

- Констативни нотариални актове – 28 броя; 

- Влезли в сила решения на поземлени комисии – 38 броя; 

- Обстоятелствени проверки – 213 броя; 

- АДС – 12 броя; 

- АОС – 119 броя; 

- Апорт на недв.имот в ТД или кооперация – 2 броя; 

- Договори за прехвърляне на предприятие – 1 брой;  
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- Право на ползване – 2 броя; 

- Суперфиция – 16 броя; 

- Сервитут - 3 

- Други вписвания – 324 броя. 

2. Писмени справки/Удостоверения – 601 броя; 

3. Устни справки – 96 броя; 

4. Справки по молби на държавни органи –118 броя; 

5. Преписи – 848 броя; 

6. Отбелязвания – 22 броя; 

7. Заличавания – 88 броя. 

 

През 2019 г. са извършени общо 4380 вписвания, от които: Продажби 

– 1 209 броя; Дарения – 216 броя; Замени – 34 броя; Наеми – 527 броя; 

Аренди – 452 броя; Законни ипотеки – 19 броя; Договорни ипотеки – 129 

броя; Заличаване на ипотеки – 90 броя; Възбрани за обезпечение на бъдещ иск 

– 5 броя; Възбрани на ДСИ – 64 броя; Възбрани на ЧСИ – 270 броя; Възбрани 

от АДВ/публичен изпълнител – 17 броя; Общи възбрани – 1; Постановления 

на ДСИ – 2; Постановления на ЧСИ – 39; Постановления на АДВ/ публичен 

изпълнител – 2 броя; Искови молби – 32 броя; Делби – 29 броя; Обявени 

завещания – 17 броя; Откази от вещни права – 19 броя; Констативни 

нотариални актове – 58 броя; Влезли в сила решения на поземлени комисии – 

76 броя; Обстоятелствени проверки – 225 броя; АДС – 10 броя; АОС – 90 

броя; Апорт на недв.имот в ТД или кооперация – 5 броя; Договори за 

прехвърляне на предприятие – 1 брой; Право на ползване – 4 броя; 

Суперфиция – 7 броя; Сервитут – 4 и Други вписвания – 727 броя. 

През същия период са извършени и писмени справки/удостоверения – 

961 броя; Устни справки – 180 броя; Справки по молби на държавни органи – 

89 броя; Преписи – 1 233 броя; Отбелязвания – 563 броя; Заличавания – 302 

броя. 

През 2018 г. са извършени общо 3170 вписвания, от които: Продажби 

– 1 167 броя; Дарения – 255 броя; Замени – 29 броя; Наеми – 115 броя; 

Аренди – 242 броя; Законни ипотеки – 21 броя; Договорни ипотеки – 169 

броя; Заличаване на ипотеки – 134 броя; Възбрани за обезпечение на бъдещ 

иск – 9 броя; Възбрани на ДСИ – 9 броя; Възбрани на ЧСИ – 176 броя; 

Възбрани от АДВ/публичен изпълнител – 16 броя; Постановления на ДСИ – 2; 

Постановления на ЧСИ – 32; Постановления на АДВ/ публичен изпълнител – 

2 броя; Искови молби – 34 броя; Делби – 25 броя; Обявени завещания – 17 

броя; Откази от вещни права – 19 броя; Констативни нотариални актове – 26 

броя; Влезли в сила решения на поземлени комисии – 59 броя; 

Обстоятелствени проверки – 168 броя; АДС – 8 брой; АОС – 135 броя; Апорт 

на недв.имот в ТД или кооперация – 1 брой; Право на ползване – 1 брой; 

Суперфиция – 11 броя; Сервитут – 1; Други вписвания – 287 броя. 
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През същия период са извършени и писмени справки/удостоверения – 1 

134 броя; Устни справки – 120 броя; Справки по молби на държавни органи – 

149 броя; Преписи – 1 102 броя; Отбелязвания – 512 броя; Заличавания – 276 

броя. 

 

VІ. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ 

 
През месец юли 2020 г., в изпълнение на заповед № ПП-20-36 от 

27.07.2020 г. на главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен 

съвет бе извършена годишна комплексна планова проверка в Районен съд – 

Севлиево, с цел извършване на цялостен анализ и оценка на организацията на 

административната дейност на Районен съд – Севлиево, организацията по 

образуването, движението и приключването на гражданските дела в 

законоустановените и разумните срокове, анализ на приключените дела. 

Проверяваният период включва гражданските дела, образувани през 

2018 г. и 2019 г., както и неприключени производства, образувани в Районен 

съд – Севлиево. 

Проверката е констатирала отлични резултати в работата на съда по 

гражданските дела, разгледана през показателя срочност при постановяване 

на съдебните актове. В Районен съд - Севлиево няма постановени решения 

след едномесечния срок по чл.235, ал.5 ГПК или след двуседмичния срок по 

чл.316 ГПК, или необявени съдебни актове по гражданските дела, образувани 

или обявени за решаване през 2018 г. и 2019 г. Гражданските дела с кратки 

процесуални срокове за разглеждане и частните граждански дела, образувани 

през 2018 г. и 2019 г., са разгледани и решени в определените процесуални 

срокове. 

В Районен съд Севлиево няма отстрочени безпричинно открити съдебни 

заседания по граждански дела през 2018 г. и 2019 г., като това е допускано по 

изключение. Отсрочването или пренасрочването на с.з. се извършва 

своевременно. Причините са обективни, част от които касаят процесуалното 

поведение на страните или други участници в гражданския процес - молба от 

страна или нейния адвокат, която е уважена; молба от вещото лице или 

поради замяната му с друго. Друга причина за непроведени о.с.з. са 

извършени преди това процесуални действия от съдията, отменящи 

провеждането на с.з. на определената дата, поради оттегляне от иска, молба за 

спиране на делото по общо съгласие на страните, оставяне на исковата молба 

без движение. Съдебни заседания са отсрочени и поради отсъствие на съдията 

докладчик, който е служебно ангажиран с участие в семинар. Производството 
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по делата не е забавено по причина на отсрочването, следващите съдебни 

заседания са проведени от 1 до 3 седмици. 

През 2018 г. общият брой отводи по граждански дела в PC - Севлиево е 

53, а през 2019 г. - 32. Основанието за по-голямата част постановени отводи е 

чл.22, ал.1, т.6 ГПК. По 5 дела през 2018 г. и през 2019 г., при направен 

самоотвод от разглеждане на делото от всички съдии в PC -Севлиево, 

производството по делото е прекратено и е изпратено на ОС -Габрово за 

определяне на друг равен по степен съд, който да го разгледа. Констатираха се 

еднозначни мотиви за конкретните отводи по делата. Всички съдии са се 

отвеждали, когато страна по делото е бил адвокат, когото съдиите лично 

познават и са в колегиални отношения, както и когато страна е бил съдия в PC 

- Габрово, с когато са в постоянни служебни или колегиални отношения. 

Причина за отвода на всички съдии са също и създадените добри колегиални 

и лични отношения със съдиите от Районен съд - Габрово, който е ответник по 

дело. Преобладаващо отводите са мотивирани с близко познанство, лични, 

колегиални, приятелски или съседски отношения със страна по делото или 

нейни близки роднини. Проверката на отводите установи, че няма извършени 

безпринципни откази от разглеждане на дела. Отводите на съдиите са 

обосновани и точно мотивирани, с посочване на конкретни обстоятелства, 

пораждащи съмнения в безпристрастността на съдията. 

Дадените препоръки, съобразно правомощията на ИВСС по чл.58 ЗСВ, с 

оглед констатирани частични пропуски по отделните видове граждански дела, 

целят да се постигне още по-голяма прецизност и качество на много добрата 

работа са, както следва: 

I. И.ф. административния ръководител - председател на Районен съд 

- Севлиево да упражни правомощията си по чл.80, ал.1 ЗСВ, като 

предприеме мерки относно: 

1. Да се предприемат подходящи мерки за документиране на справките 

за обуславящите производства във връзка с администриране на спрените дела. 

2. Да предприеме мерки за преодоляване на недобрата практика за 

постановяване на съдебни актове в закрито съдебно заседание по движението 

на делата, без изискуемата форма и съдържание на акта, изписвани ръкописно 

и нечетливо, и с цел изготвянето им на компютър. 

II. И.ф. административен ръководител - председател на Районен 

съд — Севлиево да упражни правомощията си по чл. 80, ал.1, т.З ЗСВ, 

като свика общо събрание на съдиите от PC - Севлиево, на което: 

1. Да ги запознае с акта за резултати от извършената комплексна 



43 

планова проверка в съда, възложена със заповед № ПП-20-36/27.07.2020 г. на 

главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет. 

2. Да се обсъди, обобщи и уеднакви практиката на съда по 

обезпечителното производство по отношение определянето на началния 

момент, от който започва да тече срокът по чл.390, ал.З, изр.1 ГПК за 

предявяване на бъдещ иск. 

III. Съдиите от Районен съд - Севлиево да постановяват изричен 

съдебен акт за назначаване на особен представител на ответника в 

процедурата по чл.47, ал.6 ГПК. 

С оглед изпълнение на дадените препоръки със заповед № РД-13-303 от 

19.10.2020 г. е свикано общо събрание, което е проведено на 22.10.2020 г. при 

следния дневен ред:  1. Запознаване с Акта за резултати от извършена 

комплексна планова проверка в Районен съд – Севлиево по граждански дела 

от Инспектората към ВСС. 2. Организационни въпроси. (протокол № 11 от 

22.10.2020 г.). 

Актът е връчен на проверяваните съдии срещу подпис. 

Издадена е заповед № РД-13-356 от 04.12.2020 г., в която е указано на 

съдиите, съдебните актове, включително и тези, постановени в закрито 

заседание, да се изготвят на компютър, за да могат да бъдат присъединявани 

към електронните досиета на делата; назначаването на определения от 

адвокатската колегия адвокат за особен представител на ответника в 

процедурата по чл. 47, ал. 6 от ГПК да се извършва с нарочен съдебен акт; 

съдиите при произнасяне по делата, образувани по чл.390 ГПК и определяне 

на началния момент на срока за предявяване на иск стриктно да спазват т.1 от 

Тълкувателно решение № 6/2013 от 14.03.2014 г. по т.д. № 6/2013 г. на 

ОСГТК на ВКС. Възложено е на административният секретар да изготви 

образец на лист, който да се прилага към корицата на всяко едно от спрените 

дела и в който съдебните деловодители да вписват всяка справка, дата на 

проверката, името на извършилия справката, резултата от проверката, датата, 

на която делото е докладвано на съдията.    

 

През месец октомври 2020 г., в изпълнение на заповед № ПП-20-64 от 

14.10.2020 г. на главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен 

съвет бе извършена комплексна планова проверка в Районен съд – Севлиево 

по организацията на административната дейност, образуването, движението и 

приключването на наказателните дела за 2018 г. и 2019 г. 

Възоснова на констатациите от извършената проверка, Инспекторатът 
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към ВСС прави следните изводи: 

1. По показател „административно ръководство и организация на 

дейността": 

1.1. В Районен съд - Севлиево е създадена много добра организация на 

административната дейност. Процесът на обслужване на гражданите е 

максимално оптимизиран. Осигурена е откритост, достъпност и прозрачност 

на действията на съда. Районен съд - Севлиево разполага с три съдебни зали. 

Съдебните зали са оборудвани със системи за паралелен звукозапис, които са 

модернизирани с повикващ модул. Районен съд - Севлиево предоставя на 

гражданите следните информационни услуги: пред всяка съдебна зала има 

информационен дисплей, който отразява списъка за делата в съответната 

съдебна зала, а делото, което се гледа в момента е маркирано в друг цвят; 

указателно табло с информация за съдебните деловодства. В съда има и 

поставени табла, на които са показани образци на видовете молби, обявления 

за публични продани, както и информацонни брошури. Съдът разполага със 

собствен сайт, поддържан в актуално състояние, на който могат да се правят 

справки за съдебния район, структурата на съда, деловодства, отчет за 

дейността му. Предоставя се информация за насрочените съдебни заседания и 

ежедневно се публикуват съдебните актове по делата. 

1.2. Районен съд - Севлиево прилага принципа на случайния подбор чрез 

програмен продукт за случайно разпределение на делата - Централизирана 

система за разпределение на делата, утвърдена с решение на Висшия съдебен 

съвет по протокол № 37 от 29.09.2015 г. и въведена в експлоатация от 

01.10.2015 г. Разпределението на делата, с изключение на тези, които се 

разглеждат по дежурство, се извършва от административния ръководител 

¬председателя, а в негово отсъствие - от съдията, който с изрична заповед е 

определен да изпълнява функциите на административен ръководител. При 

невъзможност на председателя или на съдията, определен да изпълнява 

функциите му, да извърши разпределението на делата, същото се извършва от 

съответния дежурен съдия. Разпределението на делата, които се разглеждат по 

дежурство, се извършва от съответния дежурен граждански или наказателен 

съдия. В Районен съд - Севлиево действат Вътрешни правила'за случайно 

разпределение на делата и определяне и отчитане натовареността на съдиите, 

приети с решение на Общото събрание на съдиите, проведено на 30.11.2016 г. 

в сила от тази дата. 

2. По показател „организация на деловодната дейност": 

2.1. Деловодните книги по наказателните дела за 2018 г. и 2019 г. са 
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по утвърден образец и водени съгласно изискванията на ПАС. Не бяха 

установени пропуски при попълването на срочните книги и книгата за 

веществените доказателства, описани в обстоятелствената част на акта. 

Постъпващите в съда книжа по наказателни дела се вписват, обработват, 

подготвят за доклад и се докладват своевременно. Книжата по които се 

образуват наказателни дела се докладват в срока по чл. 35 ал.4 от ПАС. 

Спазва се изискването за прилагане на протокол от проведеното 

разпределение по делата. Съдебните протоколи отговарят на изискванията на 

чл.311 от НПК. Съдебните протоколи по делата се изготвят в срок от 3 дни 

след съдебното заседание. Няма наказателни дела протоколите, по които са 

били изготвени в срок по-дълъг от 3 /три/ дни. 

2.2. Връчването на призовки, съобщения или преписи от жалба на 

участвали в производството страни се извършва при спазване на 

процесуалните разпоредби, най-късно една седмица преди заседанието по 

делото. Няма наказателни дела, по които този срок да не е спазен. 

Изпращането на преписи от решенията или от жалби на страните по тях, 

се извършва в деня на предване или най - късно на следващия ден след 

предаване на решеното дело в деловодството). Няма наказателни дела, по 

които този срок да не е спазен. 

Изпращането на преписи от протести или жалби на страните по тях, се 

извършва най - късно на следващия ден след разпореждането на съдията. 

Няма наказателни дела, по които този срок да не е спазен. 

Изпращането на делата на по - горна инстанция става най-късно на 

следващия ден, след изтичане на срока за възражения по подадена жалба или 

протест. Няма наказателни дела, по които този срок да не е спазен. 

2.3. Делата се съхраняват в деловодството, а свършените дела се 

предават в архив в определените за това срокове. Спазвани са всички 

изисквания на гл.16 от ПАС. 

2.4. Съгласно изискванията на Глава XIX от ПАС, постъпилите в 

Районен съд - Севлиево веществени доказателства се приемат и се 

регистрират в книгата за веществени доказателства. Описанието им отговаря 

на критериите, въведени в чл.120, ал.З от ПАС. Приемането, съхраняването, 

предаването и унищожаването на веществените доказателства в Районен съд - 

Севлиево също става съгласно ПАС. През проверявания период няма 

обективирани констатации на комисията за неправилно съхраняване, 

изгубване на веществени доказателства, за липса на разпореждане на съда във 

връзка с веществено доказателство по конкретно дело. 
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Със Заповеди №РД-13-5/03.01.2018 г. и №РД-13-4/07.01.2019 г. на 

председателя на Районен съд - Севлиево е определена комисия за проверка на 

веществените доказателства. Протоколите за извършената дейност от 

съответната комисия назначена във връзка с горецитираните заповеди са 

подробни и изчерпателни. Протоколите са съответно от 01.02.2018 г. - 2 бр. и 

от 04.02.2019 г.-2 бр. 

3. По показател „срочност на разгледаните дела": 

Общата оценка на дейността по организацията на образуване, движение 

и приключване на делата е отлична. 

3.1 В Районен съд - Севлиево за проверявания период няма дела 

върнати на прокурора за отстраняване на ОФГ в обвинителния акт на 

основание чл.248а, ал.1 от НПК. 

3.2 В Районен съд - Севлиево за проверявания период няма 

прекратени съдебни производства на основание чл.248а, ал.2 от НПК. 

3.3. Подготвителните действия за разглеждането на делото в съдебно 

заседание съответно разпоредително заседание се извършват от определените 

докладчици с необходимата задълбоченост. 

Произнасянето на съдиите по чл.247а, ал.2, т.1 от НПК във връзка с 

насрочването и разглеждането на делата в разпоредително заседание е ставало 

своевременно. 

Произнасянето на съдиите по чл.252, ал.2 и ал.4 от НПК, а именно 

относно насрочването на съдебното заседание в едномесечен срок от 

разпоредителното и насрочването в едномесечен срок на образуваното по 

тъжба на пострадалия производство, е ставало също своевременно. За 

проверявания период няма дела извън срока по чл.252, ал.2 и ал.4 от НПК. 

3.4. При отлагане на дела в Районен съд - Севлиево, насрочването е 

ставало в рамките на срока предвиден в чл.271, ал.10 от НПК. 

3.5. По проверените дела не се констатира безпричинно отлагане и 

забавяне на производството. Най-често срещаната причина за отлагане на 

делата е свързано с назначаване на експертизи, разпит на повече свидетели, 

събиране на доказателства, отсъствия от съдебната зала на страните по делото 

и техните защитници /предимно по уважителни причини - заболяване, спешна 

служебна ангажираност и др./. 

3.6. През проверявания период от време няма изгубени дела, и дела 

прекратени по давност. 

За проверявания период няма дела прекратени по чл.288, ал.1 от НПК, и 

прекратени по други причини след три и повече съдебни заседания. 



47 

По чл.289, ал.1 от НПК има прекратено 1 дело за 2018 г. /прекратено на 

основание чл.289, ал.1 и ал.3 във вр. с чл.24, ал.5, т.1 от НПК на съдия 

С.Цветков/ и 1 дело за 2019 г. /прекратено на основание чл.289, ал.1 във вр. с 

чл.24, ал.З, т.4 от НПК отново на съдия С.Цветков/ 

За посочения период няма спрени дела. 

3.7. В Районен съд - Севлиево за 2018 г. има само едно дело върнато 

на прокурора с указания за отстраняване на нарушения, допуснати на 

досъдебното производство. За 2019 г. няма такива дела. 

3.8. През проверявания период няма дела с възобновено наказателно 

производство и дела с възобновено съдебно следствие. 

3.9. През проверявания период няма несвършени дела, образувани две и 

повече години преди момента на проверката. 

3.10. Постигнатото съотношение между постъпили и свършени дела 

през всяка от проверените години е много добро. За 2018 г. Процентното 

съотношение между всички наказателни дела за разглеждане /535 бр./ и 

свършените /497 бр./ е 92.35%. Несвършените дела за годината са 38 броя, 

като относителния дял на несвършените дела спрямо делата за разглеждане е 

7.65 %. За 2019 г. процентното съотношение между всички наказателни дела 

за разглеждане /516 бр./ и свършените /474 бр./ е 91.86 %. Несвършените дела 

за годината са 42 броя, като относителния дял на несвършените дела спрямо 

делата за разглеждане е 8.14 %. През 2019 г. се запазва тенденцията от 2018 г., 

а именно свършените дела да са над 91% от всички дела за разглеждане 

постъпили през годината. Това е показател за бързината на правораздаването 

и срочното приключване на съдебните производства. 

3.11. Няма нарушения на сроковете предвидени по чл.65, ал.З от НПК. 

3.12. Няма нарушения на сроковете предвидени по чл.243, ал.З от НПК. 

3.13. По Глава XXIV от НПК „Бързо производство" няма дела 

насрочени извън срока по чл.358, ал.1, т.4 от НПК. Закъсненията са 

незначителни между 3 до 7 дни. 

3.14 По Глава XXVIII от НПК „ Освобождаване от наказателна 

отговорност с налагане на административно наказание" няма дела насрочени 

извън срока по чл.376, ал.1 от НПК. 

3.15 По Глава XXIX от НПК „Решаване на делото със споразумение" 

няма дела насрочени извън срока по чл.382, ал.2 от НПК. 

3.16 По Глава XXXIV от НПК „Прилагане на принудителни 

медицински мерки няма дела насрочени извън срока по чл.429, ал.2 от НПК. 

3.17 Организацията по привеждане в изпълнение на влезлите в сила 
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присъди и определения и резултатите от същата са отлични. За проверявания 

период няма дела, по които присъдите да са влезли в сила и същите да не са 

изпратени в предвиденият 7 - мо дневен срок посочен в чл.416, ал.6 от НПК. 

4. По показател „срочност на изготвяне на съдебните актове" 

По отношение спазването на предвидените в процесуалния закон 

срокове за изготвяне и предаване на съдебните актове не се установиха 

просрочия. 

4.1 В Районен съд - Севлиево за проверявания период 

преимуществено делата са приключвали в тримесечен срок от образуването 

им. За 2018 г. - 95.17 % от делата са приключили в тримесечен срок, а за 2019 

г. са 89.23%. Независимо от лекия спад по отношение на процента дела 

разгледани и приключили в тримесечен срок, се запазва високия процент на 

приключили дела, което е показател за бързината на правораздаването и 

срочното приключване на делата. 

4.2 За 2018 г. и за 2019 г. няма наказателни дела, по които мотивите 

да са изготвени извън предвидените срокове съгласно чл.308 от НПК. 

4.3 В Районен съд - Севлиево за проверяваният период по всички 

административно - наказателни дела решенията са изготвени до един месец от 

обявяване на делото за решаване. 

5. По показател „качество на съдебните актове" : 

5.1 През 2018 г. са обжалвани и протестирани общо 70 броя съдебни 

актове, като 70 са се върнали от инстанционен контрол, от тях са потвърдени 

59, изменени са 4 съдебни актове и са отменени 9 съдебни актове. През 2019 г. 

са обжалвани и протестирани общо 59 броя съдебни актове, като 59 са се 

върнали от инстанционен контрол, от тях са потвърдени 41, изменени са 2 

съдебни актове и са отменени 6 съдебни актове. За 2018 г. от върнатите от 

инстанционен контрол обжалвани и протестирани съдебни актове 84.29% са 

потвърдени, а за 2019 г. те са 69.49% от общия брой обжалвани и 

протестирани съдебни актове. 

5.2. При извършена проверка на конкретни делата, /подробно описани в 

Акта/приключили с влязъл в сила съдебен акт, не бяха констатирани 

допуснати от магистратите нарушения на материалния и процесуалния закон, 

както и отклонения от тълкувателната практика на ВКС. 

6. Организацията по привеждане в изпълнение на влезлите в сила 

присъди е на много добро ниво. 

Въз основа на направените изводи и на основание чл. 58, ал. 2 от Закона 

за съдебната власт, Инспекторатът към Висшия съдебен съвет, не следва да 
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дава препоръки. 

За запознаване с резултатите от проерката, със заповед № РД-13-359 от 

09.12.2020 г. е свикано общо събрание, което е проведено на 14.12.2020 г. при 

следния дневен ред:   

1. Запознаване с Акта за резултати от извършена комплексна планова 

проверка в Районен съд – Севлиево по наказателни дела, съгласно Заповед № 

ПП-20-64/14.10.2020 на Главния инспектор на ИВСС  

2. Разни. (протокол № 12 от 14.12.2020 г.). 

Проверяваните съдии са запознати с акта от проверката срещу подпис. 

 

През месец декември 2020 г., в изпълнение на заповед № 475 от 

04.12.2020 г. на административния ръководител - председател на Окръжен съд 

- Габрово е извършена проверка на дейността на съдиите от Районен съд – 

Севлиево за периода 01.01.2020 г. до 30.11.2020 г. 

В доклада от проверката са направени констатации, съгласно които: 

          И.ф. административен ръководител съдия Станислав Цветков упражнява 

ръководството и контрола по осъществяването на организацията на 

административната дейност. 

          За проверявания период са издадени заповеди за определяне на 

дежурства на съдиите и начин на разпределяне на дела по дежурства; за 

определяне възнагражденията на съдебните заседатели; за организация на 

работата по време на обявеното извънредно положение; за работата в ЕИСС. 

Свиквани са и са провеждани Общи събрания. Издадени са заповеди за 

определяне на служители за изготвяне на статистически отчети през 2020 г., за 

определяне на комисия за проверка на веществените доказателства и 

унищожаване на веществени доказателства през 2020г., определяне на 

комисия за атестиране на съдебните служители, за определяне на длъжностно 

лице по защита на личните данни, за извършване на инвентаризация на 

делата, за утвърждаване на Вътрешни правила, за провеждане извънредни 

инструктажи; за създаване и водене на книга за входящи и книга за изходящи 

молби за правна помощ и други правни инструменти за международно 

сътрудничество по наказателни дела; утвърдени са изменения в Правилата за 

изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес по реда 

на ГПК. Има утвърдени Вътрешни правила за организация на публикуването 

на съдебните актове в електронната система на РС-Севлиево. С решение на 

ОС на съдиите от 12.12.2018 г. са изменени и допълнени Вътрешните правила 

за случайно разпределение на делата, определяне и отчитане натовареността 

на съдиите. 

          Считано от 16.12.2019 г., специализацията по материя между съдиите е, 

както следва: Гражданските дела се разпределят между съдиите Христо 

Христов и Биляна Коева, с изключение на тези граждански дела, които 

съгласно Вътрешните правила за случайно разпределение на делата и 
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определяне и отчитане на натовареността на съдиите, или съгласно Решение 

на Общото събрание се разпределят между всички съдии, или само между 

съдиите, разглеждащи наказателни дела; Наказателните дела се разпределят 

между съдиите Станислав Цветков и Гергана Божилова, с изключение на тези 

наказателни дела, които съгласно Вътрешните правила за случайно 

разпределение на делата и определяне и отчитане на натовареността на 

съдиите, или съгласно Решение на Общото събрание се разпределят между 

всички съдии, или само между съдиите, разглеждащи граждански дела; 

Гражданските дела от групи „Искове по СК", „Развод и недействителност на 

брака", „Развод по взаимно съгласие", "Издръжка и изменение на издръжка" 

се разпределят между съдиите, разглеждащи наказателни дела при 100% 

натовареност. Съдиите, разглеждащи наказателни дела, участват заедно с 

гражданските съдии в групите за разпределение на ЧГД от заповедното 

производство и по молби за теглене на средства от банковите сметки на лица, 

настанени в социални заведения. Частните граждански дела, имащи за 

предмет разкриване на банкова тайна или сведения от Централния депозитар, 

се разпределят на дежурния наказателен съдия. Делата по чл. 64 и 65 от НПК, 

имащи за предмет разглеждане на искания за вземане или изменение на 

взетата мярка за неотклонение задържане под стража" се разпределят между 

всички съдии, разглеждащи граждански дела, с изключение на постъпилите в 

почивни и празнични дни когато се разпределят на дежурния наказателен 

съдия. В случаите на отвод на всички наказателни съдии по конкретно 

наказателно дело или отвод на всички граждански съдии по конкретно 

гражданско дело, съответното дело се разпределя между всички съдии, 

разглеждащи граждански, съответно и наказателни дела като за целта се 

ползват нарочно създадените групи в ЦСРД. Натовареността на всички съдии 

остава на 100%. 

Разпределението на делата - граждански и наказателни, в Севлиевски 

районен съд се извършва на случаен принцип, по утвърдени вътрешни 

правила. 

Съгласно представената справка няма насрочени наказателни дела извън 

срока по чл.247а, ал.2, т.1 НПК и чл.252, ал.1 и 2 НПК. Дела с отменен ход по 

същество за проверявания период са: АНД № 200/2020 г. и Гр.д. № 558/2019 г. 

Причина за отмяна хода по същество по АНД № 200/2020 г. е събирането на 

доказателства. Причина за отмяна хода по същество по Гр.д. № 558/2019 г. е 

констатирана от съда в срока за постановяване на решението липса на 

законоустановените изисквания за постановяване на неприсъствено решение 

Съгласно изготвената справка, граждански и наказателни дела, които са 

приключили в тримесечния срок от образуването им са 1228 граждански и 456 

наказателни, от общо приключили дела за периода 1316 граждански и 481 

наказателни дела. Делата, по които производството е продължило повече от 1 

година, но е приключило през проверявания период, са 4 бр. граждански дела 

и едно наказателно дело. Забавянето по нохд №148/2019 г. е поради отвод на 



51 

съдия, отлагане на заседания по време на извънредното положение .неявяване 

на подсъдим и свидетели. 

Забавянето по гражданските дела е поради развили се производства по 

отстраняване нередовности на исковата молба, предявяване на насрещен иск 

по едно от делата, произнасяне по искания за възстановяване на срок и за 

предоставяне на правна помощ, по две от делата постановен отвод на съдията-

докладчик, нередовно призоваване на страна, отлагане на заседания по време 

на извънредното положение, отлагане за събиране на доказателства. 

В справката са посочени и 9 бр. граждански дела, по които 

производството продължава повече от 1 година и не са приключили към 

01.12.2020 г. Причините са събирането на доказателства, развили се 

производства по отстраняване нередовности на исковата молба, назначаване 

на особен представител, освобождаване на назначени по експертизите вещи 

лица, отлагане на с.з. поради неизготвяне на експертиза, спиране на 

производството по едно от делата, отлагане на заседания по време на 

обявеното извънредно положение, предявен насрещен иск по едно от делата. 

Посочено е и едно наказателно дело – НОХД № 118/2019 г., 

приключило на 04.12.20 г. Причини за отлагане на делото са неявяване на 

подсъдим, на свидетели, на процесуални представители, събиране на 

доказателства, допускане на СМЕ от 6 вещи лица, отсрочване по време на 

извънредното положение, по молба на вещо лице, на съдебен заседател, на 

защитник на един от подсъдимите. 

Съгласно представената справка съдебните актове по граждански и 

наказателни дела са изготвени и предадени в предвидените в ГПК и НПК 

срокове.Съгласно приложените справки за проверявания период има спрени 3 

граждански дела - едно на основание чл.229, ал.1, т.4 ГПК и две на основание 

чл.229, ал.1, т.1 ГПК. Няма спрени наказателни дела. 

През периода на проверката са били направени отводи по 8 наказателни 

дела и 11 граждански дела съгласно приложената справка. Отводите са били 

мотивирани от съдиите-докладчици, като причините за тях са сред посочените 

в НПК и ГПК. 

Съгласно представената информация през отчетната 2020 г. в Районен 

съд - Севлиево са образувани 196 нови изпълнителни дела. Към 01.01.2020 г. 

висящи са 1 372 изпълнителни дела за вземания в размер на 11 243 276 лв. 

Заедно с новообразуваните през 2020 г. 196 изпълнителни дела за вземания в 

размер на 493 066 лв., 

След обобщение на резултатите от проверката на дейността на Районен 

съд - Севлиево, може да се направи извод, че е налице много добра 

организация, като се спазват изискванията за срочност и качество. 

 

В изпълнение на Заповед № ТП – 20 - 1 от 09.09.2020 г.  на главния 

инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет бе извършена 

тематична проверка: „Анализ на наложените от районния съд мерки за защита 
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от домашно насилие по издадените и влизли в сила заповеди за защита по чл. 

15, ал. 2 от Закона за защита от домашно насилие, както и на влезлите в сила 

актове по чл. 296, ал. 1, предл. 2-ро НК и по чл. 296, ал. 4 НК, за периода 

01.01.2018 г. – 31.12.2019 г.“. Със Заповед № ТП – 20 - 1 от 22.12.2020 г.  на 

главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет бе удължен 

срока за изготвяне на акта с резултатите от проверката до 25.01.2021 г., като 

до момента същия не е получен.



VІІ. ВЗЕТИ МЕРКИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИЯ 

РЪКОВОДИТЕЛ ЗА РАБОТАТА НА СЪДА 
 

През 2020 г. в Районен съд – Севлиево продължи разработването, 

обновяването и въвеждането на редица инструкции и правила с цел добро 

финансово управление, законосъобразност и прозрачност при изразходване 

на финансовите средства; качествено и срочно решаване на образуваните в 

съда дела; цялостно и качествено съдебно-административно обслужване; 

създаване на равни възможности за професионална изява и развитие на 

работещите в съда: Вътрешни правила за организацията на работа на 

съдебните заседатели при Районен съд – Севлиево; План за въвеждащо и 

продължаващо обучение на съдиите и съдебните служители от Районен съд – 

Севлиево за запознаването им с изискванията на ЗМИП, ЗМФТ и актовете по 

прилагането им за 2020 г.; Вътрешни правила за провеждане на стажа на 

стажант юристите в Районен съд – Севлиево; Оперативен план за дейността 

на Районен съд – Севлиево през 2020 г.; Риск – регистър за 2020 г.; 

Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и 

финансирането на тероризма на Районен съд – Севлиево; Вътрешни правила 

за документооборота на счетоводни документи и форма на счетоводство; 

Вътрешни правила за картови плащания чрез ПОС треминални устройства в 

Районен съд – Севлиево; Правила за поемане и последващо отчитане на 

парични ангажименти по договори; Правила за ефективно управление на 

финансовите и материални ресурси и използване на информационните 

технологии в Районен съд – Севлиево; Вътрешни правила за провеждане на 

инвентаризация  на активи и пасиви, преоценка, брак, ликвидация на 

активи. 

По повод обявеното извънредно положение от Народното събрание на 

Република България и приети от СК на ВСС Правила за работа на 

съдилищата в условията на пандемия и усложнена епидемична обстановка, 

са издадени заповеди за разглеждане на дела и организация работа при 

спазване на мерки за хигиена и ограничаване струпването на хора, както 

следва: Заповед № РД-13-87 от 11.03.2020 г., РД-13-94 от 16.03.2020 г., РД-

13-95 от 17.03.2020 г., РД-13-96 от 18.03.2020 г., РД-13-97 от 18.03.2020 г., 

РД-13-100 от 27.03.2020 г., РД-13-102 от 01.04.2020 г., РД-13-105 от 

08.04.2020 г., РД-13-106 от 10.04.2020 г., РД-13-137 от 30.04.2020 г., РД-13-

149 от  13.05.2020 г., РД-13-152 от 21.05.2020 г., Заповед № РД-13-161 от 

03.06.2020 г. и РД-13-334 от 13.11.2020 г.  

Стратегическият план за периода 2017 г. – 2021 г. е продължение на 

стратегическия план на съда в периода 2011 г. – 2016 г. и цели утвърждаване 

и надграждане върху постигнатото до този момент. Разработен е в 

съответствие с принципите за прозрачност, предвидимост и отчетност в 

дейността на съда. 

Приоритетите на Районен съд - Севлиево са свързани с прилагането на 

системи за управление и контрол, включващи политики и процедури, 

въведени от ръководството на съда, за да се осигури разумна увереност, че 

целите на съда се постигат чрез: съответствие със законодателството, 



 

вътрешните актове и договорите; надеждност и всеобхватност на 

финансовата и оперативна информация; икономичност, ефективност и 

ефикасност на дейностите; опазване на активите и информацията. 

Редовно е изготвян график за дежурства на съдиите по материя – 

гражданско и наказателно правораздаване, както и график за дежурства на 

съдебните служители през почивните и празнични дни. 

С цел оптимизиране на бюджетните разходи и спазване на финансовата 

дисциплина през 2020 г. е издадена заповед № РД-13-46 от 07 февруари 2020 

г. за определяне на лимити за разходите за телфонни услуги, разходите за 

природен газ и контрол на разходите за енергия от гледна точка на тяхната 

икономичност, както и за прецизиране на разходите за канцеларски 

материали и консумативи за ползваните копирни устройства. 

Във връзка с решение по протокол № 14 от заседанието на комисия 

„Бюджет и финанси“ на ВСС, проведено на 13.04.2020 г., т. 47, както и във 

връзка с необходимостта от предприемане на действия за оптимизиране и 

ограничаване на разходите по бюджета на съда до края на финансовата 2020 

г., чрез определяне на лимити и при съобразяване със съответните 

антикризисни мерки, е издадена Заповед № РД-13-120 от 21.04.2020 г. 

Периодично са провеждани събрания на съдиите и всички служители 

от съда. Поставят се на обсъждане конкретни проблеми, обръща се внимание 

на служителите при допуснати пропуски и слабости в работата. За да се 

обезпечи организацията и контрола при подготовката и изготвянето на 

статистическите отчети за работата на съда през годината са определяни 

служители, които да извършват постоянен контрол на деловодните книги и 

да изготвят статистическите отчети през годината. 

Съдиите, определени със Заповед № РД-13-350 от 27.11.2019 г. 

продължават да извършват постоянно наблюдение и контрол върху работата 

на отделни служби и звена. 

Финансова опезпеченост 

Управленските решения при планирането, утвърждаването и 

корекциите на бюджетната сметка на РС – Севлиево се вземат в съответствие 

с разпоредбите на Закона за държавния бюджет, Закона за публичните 

финанси и указанията на ВСС, като са създадени предпоставки за добро 

финансово управление на предоставените бюджетни средства. В резултат на 

извършвания текущ контрол за спазване на утвърдените параметри по 

бюджетната сметка е постигнато икономично и законосъобразно разходване 

на бюджетните средства. Въведените от ръководството контролни процедури 

дават разумни гаранции, че дейността на съда се осъществява в съответствие 

със законодателството, вътрешните актове и договори. Изградената и 

функционираща счетоводна система осигурява възможност за проследяване 

на управленските решения във връзка с финансовото управление. 

Разходваните средства през 2020 г. са общо в размер на 1 026 389 лв. 

Към 31.12.2020 г. усвоената сума за издръжка на съда е в размер на 

66 186 лв. Дълготрайните активи придобити през 2020 г. са на стойност 



 

9 097.00 лв., от които два броя скенери на стойност 3 180.00 лв., система от 

информационни  дисплеи на  стойност 4 617.00 лв., климатична  система  за 

зала № 2 на стойност 1 300.00лв. От ВСС са доставени 7 броя компютърни 

конфигурации на стойност 7 182.00 лв. От Агенция по вписванията са 

предоставени безвъзмездно активи на стойност 3 580.95 лв., които са  

получени през 2005 г. и част от тях вече са амортизирани и бракувани. 

За периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. са постъпили приходи 

общо в размер на 205 462 лв., както следва:  

- по § 24-08 Приходи от лихви - 3 631 лв. 

- по § 26-00 Съдебни такси -166 887 лв. 

- по § 28-02 Глоби - 33 797 лв. 

- по § 36 19 Други неданъчни приходи - 1 147 лв. 

При съобразяване Споразумението за сътрудничество за принудително 

събиране вземанията на органите на съдебната власт, през 2015 г. и 2016 г. 

Районен съд - Севлиево е възложил за събиране от ЧСИ вземания в размер 8 

553.20 лв. Събраните и преведени по сметка на съда вземания за периода 

2015 - 2020 г. са в размер на 3 364.60 лв. През 2020 г. няма постъпили  

събрани вземания от ЧСИ. Остават за събиране държавни такси и глоби в 

размер на 5188.60 лв. 

На основание т.7.14 „Разчети по публични вземания” от счетоводната 

политика на ВСС, са начислени предоставените за  принудително събиране 

публични вземания пред публичен изпълнител от НАП, установени с влезли 

в сила съдебни актове през периода 2016 – 2020 г. в размер на 19 995.15 лв. 

Събраните вземания от НАП към 31.12.2020 г. са в размер на 4 143.93 лв. 

Остават за събиране такси, глоби и разноски в размер на 15 854.22 лв. 

На основание чл. 264, ал.2 от Закона за съдебната власт през периода 

2016 – 2020 г. са възложени за събиране от ДСИ вземания в размер на 

247645.66 лв. До края на 2020 г. събраните вземания от ДСИ са в размер на 

68319.24 лв. Остават за събиране 179 326.42 лв. 

Дейности в изпълнение на комуникационната стратегия 

Районен съд – Севлиево прилага План за действие за изпълнение на 

комуникационната стратегия на съдебната власт 2014 - 2020 г. Планът е 

разработен в съответствие с Комуникационната стратегия на съдебната власт 

и очертава основните пътища за постигане на заложените цели. Чрез него се 

надграждат установените в съда добри практики по отношение на 

комуникацията с различни целеви групи. В него са посочени конкретните 

дейности, които следва да бъдат реализирани, очакваните резултати, 

сроковете и индикаторите за изпълнение, отговорните лица и възможните 

ресурси.  

В Районен съд – Севлиево от години е въведена информационната 

инициатива „Ден на отворените врати“, която традиционно се провежда в 

Деня на Конституцията – Шестнадесети април или близка до тази дата.  

Същевременно, по повод „Деня на отворени врати“ в Районен съд - 

Севлиево се организират посещения на ученици от различни учебни 



 

заведения в града.  

Във връзка със Заповед № РД-01-66 от 08.03.2020 г. на Директора на 

РЗИ – Габрово по повод потвърден случай на COVID-19 със Заповед № РД-

13-85 от 09.03.2020 г. е отменено провеждането на насрочените съдебни 

заседания в Районен съд – Севлиево, както и провеждането на Ден на 

отворени врати в съда, планирано за 16.04.2020 г. Отменено е и участието в 

Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и 

гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. 

През отчетния период в Районен съд - Севлиево са постъпили две 

заявления по Закона за достъп до обществена информация, по които е 

предоставен достъп до исканата информация. 

Периодично и при поискване са изпращани различни отчети и справки 

до ВСС, Инспектората при ВСС, Министерство на правосъдието, 

Апелативен съд - Велико Търново и Окръжен съд – Габрово.  

Вестник „Росица” и сайта Sevlievo-online са публикували материали за 

работата на Районен съд – Севлиево.  

До м.ноември 2019 г. Районен съд - Севлиево поддържаше уебсайт, 

разработен през 2006 г., като съдържанието и структурата на същия бяха 

съобразени с решение на ВСС от 26.09.2007 г. относно примерното 

съдържание на интернет страница на съд. От м.декември 2019 г. Районен съд 

- Севлиево премина към нова интернет - страница на адрес: 

https://sevlievo-rs.justice.bg Новата интернет страница на съда е 

изработена по проект с наименование "Доразвитие и централизиране на 

порталите в СП за достъп на граждани до информация, е-услуги и е-

правосъдие" по Оперативна програма "Добро управление", като една от 

целите му е унифициране на интернет сайтовете на всички съдилища в 

страната. От 01 Януари 2020 година адреса http://sevlievo.court-bg.org/ 

автоматично се пренасочва към новата страница на съда. 

Ежедневно се публикуват постановените съдебни актове по 

граждански и наказателни дела, при спазване изискванията на чл. 64 от ЗСВ. 

Публикува се и седмичен календар на съдебни заседания. 

Чрез изпълнените дейности се цели осигуряване на по-голям обем 

информация за дейността на съда, предоставена на достъпен за широката 

общественост език, което е предпоставка за по-добро разбиране на 

специфичните особености в процеса на правораздаване и повишаване на 

доверието към институцията. 

 
 

VІІІ. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА 

ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 
1. СГРАДА, ОБОРУДВАНЕ, ПРОБЛЕМИ 

Сградата на Съдебната палата в гр. Севлиево е масивна, триетажна, със 

сутерен. Проектирана е през 80-те години на изминалия век и е въведена в 

експлоатация през 1996 г. В нея се помещават следните структурни звена: 



 

Районен съд – Севлиево, Районна прокуратура – Севлиево и офис на 

Агенцията по вписванията. Откритите съдебни заседания се провеждат в три 

съдебни зали, които се намират на първия и втория етаж в сградата. 

Службите на съда са разположени на трите етажа на сградата. Районна 

прокуратура заема част от първи етаж. Службата по вписванията ползва едно 

помещение на първия етаж.  

Охраната на съдебната палата се осъществява от служители на 

областно звено „Охрана” - Габрово към ГД „Охрана“ при МП. Охраната със 

сигнално-охранителна техника се поддържаше от частна фирма, а от 

03.10.2019 г. се осъществява от ГД „Охрана“ и МВР.  

Откакто функционира, сградата не е обновявана. Дълги години 

съществен проблем бе архитектурната среда около и вътре в нея, тъй като не 

беше пригодена за достъп на хора с увреждания и не отговаряше на 

изискванията на Закона за интеграция на хората с увреждания и Наредба № 4 

от 1.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в 

съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително 

за хората с увреждания. С решение на Пленума на ВСС от 21.06.2018 г. бяха 

отпуснати средства и бе изготвен технически проект. След разглеждане и 

одобряване на проекта бяха отпуснати средства и през отчетната 2019 г. бяха 

изградени два броя платформи – външна, осигуряваща достъп до първия 

етаж на сградата, и вътрешна, която позволява придвижване от първия до 

втория етаж, където са разположени две съдебни зали и повече от службите 

на съда. В съдебната палата обаче липсва санитарен възел, който да е 

пригоден за ползване от хора с увреждания.  

Отопляването на сградата се извършва от парна инсталация, работеща 

на природен газ. Отоплителната инсталация е неефективна, тъй като 

монтираните радиатори са пригодени да работят на пара, а не с вода. 

Обновяването на същата е икономически обосновано, тъй като би довело до 

намаляване на разходите за отопление.    

С решение по протокол № 27 от дистанционното заседание чрез 

видеоконферентна връзка на Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено 

на 05.11.2020 г. бяха отпуснати средства за закупуване на 1 брой климатична 

система за съдебна зала № 2. 

С решение по протокол № 28 от дистанционното заседание чрез 

видеоконферентна връзка на Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено 

на 19.11.2020 г. бяха отпуснати средства за закупуване на 3 броя графични 

информационни дисплеи с включен специализиран компютър към дисплея за 

монтиране пред съдебните зали. 
  

2. ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ 

За управление на работния поток документи се използва програмата 

„САС – съдебно деловодство”, разработена и поддържана от 

„Информационни системи” АД - Варна. От 24 Август 2020 г., в Районен съд - 

Севлиево бе въведена в екплоатация Единната информационна система на 

съдилищата, по Договор № ВСС – 495/16.01.2019 г., сключен между Висшия 



 

съдебен съвет и „Информационно обслужване“ АД, но след установяване на 

множество недостатъци, които забавяха, а понякога и спираха работата на 

службите в съда, във връзка с решение по протокол № 23 от дистанционното 

заседание чрез видеоконферентна връзка на Пленума на Висшия съдебен 

съвет, проведено на 16 септември 2020 г. и решение по протокол № 10 от 18 

септември 2020 г. на Общото събрание на съдиите от Районен съд - Севлиево 

бе спряно въвеждането на нови дела в ЕИСС, до приемане на окончателно 

решение от Пленума на ВСС относно въвеждането на нови дела в ЕИСС.  

Електронните регистри са съобразени с изискванията на ПАС. 

Деловодната система ЕИСС постепенно коригира пропуските във 

възможностите си за управление на делата чрез платформата за съобщаване 

на инциденти, където се докладват несъответствия, дефекти и проблеми. В 

САС се въвеждат входящите документи по наказателни дела и исковите 

молби по гражданските дела, прикачват се протоколите от съдебни заседания 

и съдебните актове по всички видове дела. Във връзка с тенденцията всички 

документи по делата, които не са генерирани от САС, а са внесени като 

начални или съпровождащи, е необходимо осигуряването на допълнителен 

брой високоскоростни документни скенери, както и дисков масив за 

съхранение на данните. Продължи използването на интегрирания модул към 

САС, подаващ информация към ядрото на Единната информационна система 

за противодействие на престъпността. В ЕИСС съществува такъв модул 

също. Успоредно с въвеждането на наказателни дела се подават и данни към 

ЕИСПП. Извършва се постоянно наблюдение и контрол относно 

свързаността и обмена на данни между информационната система на 

Районен съд - Севлиево и ядрото на ЕИСПП. 

Освен във връзка с използването на Централизираната система за 

случайно разпределение на делата (ЦССРД), вече и във връзка с 

използването на ЕИСС, на всички съдии и служители от Районен съд – 

Севлиево, с достъп до ЕИСС, са осигурени електронни подписи. 

С влизане в сила на чл. 18а (Нов – ДВ, бр. 77 от 2018г., в сила от 

10.10.2019 г.) от обнародвани изменения и допълнения на АПК, се създава 

правна възможност за заявители на сигнали и предложения, жалби, протести, 

молби, искове и приложенията към тях да могат да се подават до 

административните органи, органите на съдебната власт, лицата, 

осъществяващи публични функции, и организациите предоставящи 

обществени услуги по електронен път по реда на Закона за електронното 

управление съответно по Закона за съдебната власт, да обменят документи и 

съобщения по електронен път чрез ССЕВ /Система за сигурно електронно 

връчване/. Районен съсд – Севлиево създаде профил в платформата, която 

осигурява гарантиран произход и цялост на данните, които се обменят чрез 

нея. Възможността за кореспонденция чрез ССЕВ е обявена и в Интернет 

страницата на съда. Според разпоредбите на Регламент (ЕС) № 910/2014, към 

квалифицираните услуги за електронна препоръчана поща, датата и часът на 



 

изпращане и получаване, както и всяка промяна на данните се указват чрез 

квалифициран електронен времеви печат. 

Посредством електронен подписи, се осъществява достъп до Регистъра 

на населението – Национална база данни „Население”, както и до НАП – 

справки за трудови договори на лицата във връзка с изпълнение на 

разпоредбите на чл. 47, ал. 3 от ГПК, с което се спестяват както време и 

разходи за кореспонденция, така и материален ресурс. 

Един електронен подпис се ползва от ДСИ, осигуряващ му съответната 

идентификация в Търговски регистър – за справки, както и в изпълнение на 

чл. 450а ГПК за налагане на запор върху вземане на длъжника по сметка в 

банка чрез запорно съобщение в електронна форма, подписано с 

квалифициран електронен подпис, изпратено по електронен път чрез Единна 

среда за обмен на електронни запори. Тъй като банките не са предоставили 

достъп чрез специализиран софтуер, все още не са извършвани запори по 

електронен път. 

Ефективно се използва модула към автоматизираната система за 

регистриране и управление на изпълнителни дела - „Джес”, осигуряващ 

достъп до информацията в Регистъра на банковите сметки и сейфове. 

Електронният обмен, осъществяван с този модул осигурява бързина, 

спестява такси и пощенски разходи, както и улеснява попълването на 

формата „Искане за издаване на документ от Държавен съдебен изпълнител“. 

Всички съдебни зали разполагат със системи за паралелен звукозапис, 

които са модернизирани с включен повикващ модул.  

В деловодството на съда на разположение на гражданите е предоставен 

софтуерен продукт за синтез на реч Speechlab 2.0.  

В Бюро съдимост се използва системата, разработена от „Индекс-

България” ООД.   

Новата интернет - страница на адрес: https://sevlievo-rs.justice.bg 

работи с новия си облик, като предоставя още връзки към порталите ЕПЕП, 

Подаване на заявления по чл. 410 ГПК, достъп до протоколите за случайно 

разпределение на делата, електронни свидетелства за съдимост 

Изпълнени са изискванията на чл. 64 от Закона за съдебната власт за 

публикуване на съдебните актове на Интернет страницата на съда.  

Публикуването на интернет страницата на Районен съд – Севлиево и в 

ЦУБИПСА на присъдите, с които е наложено наказание „лишаване от 

свобода“, изпълнението на което не е отложено по реда на чл. 66, ал. 1 от НК, 

се извършва незабавно след получаване на уведомление от прокурора, че са 

предприети действия по привеждането им в изпълнение. Всички останали 

съдебни актове се публикуват ежедневно, след тяхното окончателно 

постъпване и обработка (обезличаване) в автоматизираната деловодна 

система САС, а мотивите към тях – в деня след изготвянето им. 

Обезличените съдебни актове се съхраняват от деловодната система САС в 

специална директория, в която при иницииране на справка по даден период 

и видове дела, са подготвени за публикуване на 2 места – в електронната 



 

страница на съда и в Централизирания уеб-базиран интерфейс. В 

деловодната система ЕИСС актовете се съхраняват на сървъри извън съда. 

В стартовата страница на съда, на видно и достъпно място са 

публикувани Указания за потребителите за начина на достъп до 

публикуваните съдебни актове и Правила за изпращане на съобщения и 

призовки чрез електронен пощенски адрес по реда на чл.42, ал.4 и сл. от 

ГПК.  

През м. август 2020 година бе получена доставка на 7 броя 

компютърни конфигурации за целите на новата деловодна система, като тези 

компютри бяха инсталирани по работни места на служители. Бяха закупени 

2 броя документни скенери, които да улесняват работата по сканирането и  

прикачването на документите към електронната папка на делата. За 

съжаление обаче броят на документните скенери не достига, и в отговор на 

запитване, изпратено от ВСС, са заявени още 8 броя.  

С оглед подобряване качеството на обслужване в съда, бе направено 

искане до ВСС за отпускане на финансови средства за закупуване на 3 броя 

графични информационни дисплеи и специализиран модул, интегриран към 

дисплея. Средствата бяха отпуснати и пред съдебните зали се извежда 

информация за делата, които се провеждат в тях, а във фоайето на съда е 

разположен обобщаващ информационен дисплей за делата във всички зали – 

на първи и втори етаж. 

В заключение следва да се посочи, че отчетната година беше особено 

напрегната и изключително трудна както заради обема от работа, така и 

заради поредицата кадрови промени и проблеми. Благодарение на усилията 

на съдиите и съдебните служители се запазиха традиционно високите 

показатели за качествено и бързо правораздаване.  
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