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Част ПЪРВА 
КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

1.ОБЕЗПЕЧЕНИЕ НА ЩАТА 
Утвърдената щатна численост на Районен съд – Севлиево е, както следва: 6 

районни съдии, от които един административен ръководител-председател, 1 

държавен съдебен изпълнител, 1 съдия по вписванията и 22 съдебни служители.  

С решение по протокол № 49 от заседанието на Висшия съдебен съвет, 

проведено на 05.11.2014 г., съдия Павел Неделчев е назначен за административен 

ръководител-председател на Районен съд – Севлиево за втори мандат. Същият е 

встъпил в изпълнение на длъжността на 14.11.2014 г.   

В съда работят следните районни съдии: Павел Ванев Неделчев, Валерия 

Иванова Аврамова, Светла Тотева Дойчева, Станислав Иванов Цветков, Гергана 

Николаева Божилова и Владимир Тодоров Иванаков (до 22.04.2014 г.). С решение по 

протокол № 15 от заседание на Висшия съдебен съвет, проведено на 03.04.2014 г., 

Владимир Тодоров Иванаков е освободен от засеманата длъжност „съдия”, на 

основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт, считано от 22.04.2014 г. С 

решение на ВСС по протокол № 33 от 17.07.2014 г. е обявен конкурс за преместване 

и заемане на свободната длъжност „съдия” в Районен съд – Севлиево, който конкурс 

не е приключил. 

Държавен съдебен изпълнител е Светла Димитрова Атанасова - Цанова. 

Съдия по вписванията е Ирина Михова Стоилова.  

Общото административно ръководство на съда се осъществява от 

Административния ръководител – Председателя, с подкрепата на административния 

секретар Милена Чернева.  

Разделението на делата между съдиите се извършва по материя, на 

принципа на случайния подбор, чрез електронно разпределение, съобразно 

поредността на постъпването им, при спазване разпоредбите на чл. 9 от ЗСВ. 

Гражданските дела са разглеждани основно от съдиите Аврамова, Дойчева и 

Иванаков. Считано от 10.02.2014 г. съдия Иванаков е изключен от разпределението 

на всички видове дела, освен тези, които се разглеждат по дежурство. Наказателните 

дела са разглеждани от съдиите Неделчев, Цветков и Божилова. С оглед 

безпроблемното разпределение на принципа на случайния подбор на образуваните 



 - 4 - 

впоследствие наказателни общ характер дела, разглеждането на частни наказателни 

дела, образувани по реда на чл. 65 НПК, е възложено на гражданските съдии. През 

отчетната година продължи разпределянето на частни граждански дела (ЧГД) по гл. 

ХХХVІІ ГПК (Заповедно производство по чл. 410 ГПК и по чл. 417 ГПК) и на 

съдиите по наказателни дела, при 50 % натоварване, а считано от 12.05.2014 г. – при 

100 % натовареност. От същата дата, образуваните ЧГД за даване на разрешения за 

извършване на действия на разпореждане с влогове на деца и на лица, поставени под 

запрещение, и които дела не следва да се разпределят по дежурство, се разпределят 

между всички съдии, включително наказателните съдии, при 100 % натовареност, а 

ЧГД, имащи за предмет разкриване на банкова тайна или сведения от Централния 

депозитар се разпределят на дежурния наказателен съдия.    

През цялата 2014 г. административният ръководител – председателят е 

работил при натовареност от 80 % по всички видове наказателни дела и е участвал 

наравно с останалите съдиите по наказателни дела в графика на дежурствата на 

наказателните състави. През цялата година председателят, наравно с останалите 

съдии по наказателни дела и при същия процент на натовареност, е бил включен в 

разпределението на определени видове ЧГД.   

Четирима от районните съдии са с ранг „съдия в АС”. Съдия Цветков е с 

ранг „съдия във ВКС и ВАС”. Всички съдии са с продължителен юридически и 

съдийски стаж. Към края на 2014 г. съдия Аврамова е с общ юридически стаж от 36 

години и 5 месеца, от които 31 години и 9 месеца като съдия; съдия Дойчева е с общ 

юридически стаж от 37 години и 9 месеца, от които 25 години и 2 месеца като съдия; 

съдия Цветков е с общ юридически стаж от 21 години и 11 месеца, от които 9 

години и 7 месеца като съдия; съдия Божилова е с общ юридически стаж от 19 

години и 5 месеца, от които 16 години и 2 месеца като съдия; съдия Неделчев е с 

общ юридически стаж от 17 години и 6 месеца, от които 16 години и 6 месеца като 

съдия. 

Държавният съдебен изпълнител е с общ юридически стаж от 8 години и 11 

месеца.  

Съдията по вписванията е с общ юридически стаж от 35 години и 1 месец. 

Магистратите от РС - Севлиево полагат постоянни усилия за поддържане и 

подобряване на професионалната си компетентност. През 2014 г. са посетили 

следните срещи и семинари: „Обзор на отменените наказателни дела с проблемни 
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моменти по прилагането на закона. Уеднаквяване на практиката относно 

подобряване изписването на съдебните протоколи по наказателните дела, 

приключващи със споразумение”; регионално обучение на теми: 1. „Престъпления, 

свързани с класифицирана информация, класифициране на съдебни дела – 

основание, ред, процесуалноправни последици, основните принципи по НПК и 

ЗЗКИ с оглед използването на класифицирана информация като доказателство в 

наказателния процес” 2. Процесуалноправни и материалноправни проблеми при 

приложението на материалния и процесуалния закон; „Алтернативи на лишаването 

от свобода” и „Обучение на магистрати по електронен мониторинг като средство за 

контрол на поведението на осъдени лица” по Проект „Засилване прилагането на 

пробационните мерки в съответствие с европейските стандарти и система за 

елктронен мониторинг”, финансиран от Норвежки финансов механизъм 2009-2014 

г.; "Укрепване на взаимното доверие между правосъдните органи на страните - 

членки на ЕС", организирано от Националния институт на магистратурата на 

Румъния; „Гаранции за защита на личната свобода и сигурност (чл.5), право на 

справедлив процес в наказателното производство (чл.6) във връзка с чл.13 

ЕКЗПЧОС” по проект „Повишаване капацитета на съдебната система и обучение по 

Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи”.    

Съдиите са участвали и в обсъждане и приемане на обобщени становища по 

тълкувателни дела на ВКС. 

2. СЛУЖИТЕЛИ В ПОМОЩНИТЕ ЗВЕНА 
Съдебните служители заемат длъжности съгласно Класификатора на 

длъжностите за съдебни служители в администрацията на органите на съдебната 

власт, издаден от Висш съдебен съвет и изпълняват задълженията си съгласно 

Правилника за администрацията съдилищата и индивидуалните длъжностни 

характеристики за заеманите длъжности. 

Съдебната администрация се състои от 22 съдебни служители, от които 

административен секретар, главен счетоводител, системен администратор (I степен), 

6 съдебни секретари, 7 съдебни деловодители, съдебен архивар, 3 призовкари, 

работник по поддръжката - огняр и чистач.  

Административен секретар е Милена Чернева. Същата е подпомагала 

административния ръководител при общото административно ръководство, 

организирала и контролирала е дейността на съдебните служители и съдебните 
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заседатели, водила е служебните досиета, извършвала е и много други действия, 

предвидени в Правилника за администрацията и поредица от нормативни актове, 

както и е съвместявала длъжността на „Служител по сигурността на информацията”.    

Финансово - счетоводната дейност се осъществява от главния счетоводител 

Петранка Иванова, която е подпомагала 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.  

Един съдебен секретар е съвместявал длъжност и на „касиер”. Двама 

съдебни деловодители са работили в СИС. Единият от призовкарите е съвместявал 

длъжност и на „чистач”. 

Служителите от специализираната администрация са 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.     

Болшинството служителите са с дългогодишен опит в съдебната система, 

придобили са необходимата рутина и изпълняват бързо и съвестно трудовите си 

задължения.   

По отношение на работата и квалификацията на служителите, обичайната 

форма на работа са указанията, давани от съдиите по въпроси, свързани с пряката им 

дейност, периодични срещи на служителите с ръководството и др. Това, от една 

страна, е форма на контрол, а от друга - допринася за качествено изпълнение на 

задълженията им. Използват се наръчници за популяризиране на информацията и 

обученията сред служителите. Ръководството на съда е инициирало включването на 

служители в обучения и такива са посетени от част от тях на теми: „Европейски съюз 

– предизвикателства през периода 2014 – 2020 г.”, дистанционно обучение с 

присъствена среща „Защита на личните данни в съдебната система” и „Европейско 

сътрудничество по граждански и търговски дела”, организирани от НИП по проект 

по ОПАК; участие в обучителен семинар за работа с новостите в програмен продукт 

„JES”. 
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Съотношението между брой съдии (включително ДСИ и съдията по 

вписванията) – 8 и брой служители – 22 – е 1 : 2,75. Благодарение на добрите 

професионални качества на служителите, почти пълната компютъризация на 

работата, използването на компютърни програми, включително за управление на 

съдебните дела, в съда е създадена много добра организация за движението на 

делата. На този етап следва да се приеме, че щатът на администрацията е 

оптимален и не се налага неговото коригиране.   

3. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ 
През месец ноември 2014 г. в Районен съд – Севлиево бе извършена 

проверка в изпълнение на заповед № 394 от 13.1112014 г. на Административния 

ръководител - Председател на Окръжен съд – Габрово.  

В доклада от проверката са направени следните констатации: 

- Административната дейност е много добре организирана. Общата и 

специализирана администрация са съобразени с изискванията на чл.16, ал.2 и чл.17, 

ал.2 от Правилника за администрацията в съдилищата (ПАС); 

- Всички книги се водят съгласно ПАС; 

- Изготвени са Вътрешни правила за сигурност, задължителни за 

служителите, организирани с достъп до регистри с лични данни; изготвен е Регистър 

за заявления за обществена информация в съда; 

- Със заповед на административния ръководител е създадена организация по 

публикуване на изготвените съдебни актове; 

- При извършената репрезентативна проверка по делата се установи, че 

същите се образуват в деня на постъпването им в деловодството на съда и само в 

отделни изолирани случаи - най-късно на следващия ден; 

- Всички постъпили дела се разпределят от административния ръководител, 

в негово отсъствие от съдията, изпълняващ функциите на Председател, а ако не е 

определен такъв, от съдия, според изрична заповед; за резултата от разпределението 

се съставя протокол, екземпляр от който се подрежда по съответното дело. При 

отвод на съдията - докладчик се извършва ново разпределение. Изготвени са правила 

за случайния подбор, според които се извършва разпределението; 

- При насрочване на наказателните дела се спазва разпоредбата на чл.252 

НПК; 

- Няма несвършени наказателни дела над една година; 
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- Производството продължава повече от една година по общо десет 

граждански дела, които са с фактическа и правна сложност или са спирани до 

приключване производство по друго дело, решението по което има значение за 

спора; 

- През проверявания период образуването на изпълнителните дела е ставало 

в деня на постъпване на молбите на взискателите. Вписванията във водените книги 

са редовни и в срок. Съставени са протоколи за извършваните от съдебния 

изпълнител действия при спазване изискванията на чл.434 от ГПК. Извършено е 

перемиране на изпълнителните дела - изпълнителните листове са извадени и са 

подредени в канцеларско дело по перемция, със съответните отбелязвания върху 

извадения от изпълнителното дело изпълнителен лист. 

4.ФИНАНСОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 
Разходната част на бюджена на Районен съд – Севлиево за 2014 г. е в размер 

на 857 585 лв., от които са разходвани 853 513 лв.  

Към 31.12.2014 г. използваната сума за издръжка е 55 364 лв. 

Приходите по бюджета на съдебната власт са в размер на 259 918.70 лв., 

които се формират, както следва: 

- държавни такси – 255 085.95 лв.; 

- лихви по текущи банкови сметки – 5 504.15 лв.; 

- конфискувани средства – 1 356 лв.; 

- глоби – 10 550 лв.    

Считано от януари 2014 г. съдът е регистриран по ЗДДС във връзка с 

дейността на съдебното изпълнение. Поради това 12 577.40 лв. от горепосочената 

сума за държавни такси съставляват ДДС и същите са преведени по сметка на 

държавния бюджет.   
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Част ВТОРА 
ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 

І. ОБЩ АНАЛИЗ 
1. Брой на постъпилите през 2014 г. дела – граждански и наказателни. 

Съпоставка с данните от предходните години. 

През 2014 г. общият брой на постъпилите дела е 1820, от които 1355 

граждански и 465 наказателни дела.  

Средномесечното постъпление на един съдия, при шест районни съдии по 

щат, е било 25.28 дела.  

Общият брой дела за разглеждане е бил 1992, от които 172 или (8.63 %) са 

останали несвършени от 2013 г.  

През отчетната година натовареността по щат спрямо общия брой дела за 

разглеждане е 27.67 дела средно месечно на съдия. Спрямо решените дела 

натовареността по щат е 25.60 дела средно месечно. Действителната натовареност, 

при 63 отработени човекомесеца, е 31.62 на база брой дела за разглеждане, 

съответно 29.25 на база свършени дела.  

През 2013 г. общият брой на постъпилите дела е бил 2314, от които 1676 

граждански и 638 наказателни дела. Средномесечното постъпление на един съдия, 

при шест районни съдии по щат, е било 32.14 дела. Общият брой дела за 

разглеждане е бил 2509 броя, от които 195 дела (7.77 %) останали несвършени от 

2012 г. Натовареността по щат и действителната натовареност е била 34.85 (на база 

дела за разглеждане), съответно – 32.46 (на база свършени дела).  

През 2012 г. броят на постъпилите дела е бил 2482, от които 1676 

граждански и 684 наказателни дела. Средномесечното постъпление на един съдия, 

при шест районни съдии по щат, е било 34.47 дела. Общият брой дела за 

разглеждане е бил 2606, от които 124 дела (4.76 %) останали несвършени от 2011 г. 

Натовареността по щат и действителната натовареност е била 36.19 (на база дела за 

разглеждане), съответно – 33.49 (на база свършени дела).  



 - 10 - 

През 2011 г. общият брой на постъпилите дела е бил 2489, от които 1925 

граждански и 564 наказателни дела. Средномесечното постъпление на един съдия, 

при шест районни съдии по щат, е било 34.56 дела. Общият брой дела за 

разглеждане е бил 2627 броя, от които 138 дела (5.25 %) останали несвършени от 

2010 г. Натовареността по щат и действителната натовареност е била 36.49 (на база 

дела за разглеждане), съответно – 34.76 (на база свършени дела).  

Съпоставката на данните за последните четири години очертава тенденция 

към намаляване броя на постъпващите в съда дела. През 2014 г., при сравнение с 

2013 г., новообразуваните дела са с 494 по-малко. При гражданските дела 

увеличение е реализирано при делата, които се разглеждат по общия ред и при тези, 

които се отчитат със статистически шифър „Други”. Новообразуваните 

административните дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ са с едно повече от предходните две 

години (3 през 2014 г. и по 2 през 2013 г. и 2012 г.), но на практика броят им е 

незначителен като абсолютна стойност. По всички останали основни групи дела е 

налице значително намаление – частните граждански дела са с 95 броя по-малко от 

2013 г.; с повече от 50% по-малко в сравнение с 2013 г. са новите дела в 

производството по чл.310 от ГПК (35 през 2014 г., при 70 през 2013 г.) и делата от и 

срещу търговци (24 през 2014 г., при 51 през 2013 г.); продължава тенденцията на 

по-ниско постъпление на дела от заповедното производство (668 през 2014 г., при 

880 през 2013 г. и 906 през 2012 г.). При наказателните дела единствено тези, които 

са образувани за престъпления от частен характер, показват известна устойчивост на 

постъпление, но същите като абсолютен брой са незначителни на фона на общото 

постъпление. По всички останали основни групи се отчита намаление. За трета 

поредна година се наблюдава спад от постъпления на дела за престъпления от общ 

характер – 107 през 2014 г., при 137 през 2013 г. и 200 през 2012 г. Намалели са 

делата по чл.78а от НК, частните наказателни дела, включително тези, образувани за 

разпити пред съдия. След реализираното през последните две години постъпателно 

увеличение на дела, свързани с обжалване на наказателни постановления, през 2014 

г. броят им значително е намалял – 170 новообразувани дела, при 267 през 2013 г. и 

204 през 2012 г. 

2. Брой на свършените през 2014 г. дела – граждански и наказателни. 

Съпоставка с данните за свършените дела през предходните две години. 
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През 2014 г. общият брой на свършените дела е 1843 (1343 граждански и 500 

наказателни), от които 1743 или 95 % в срок до 3 месеца.     

Общият брой дела за разглеждане през 2013 г. е бил 1992, от които 

свършените 1843 дела съставляват 92.52 %. В края на отчетния период са останали 

несвършени 149 дела. 

През 2013 г. общият брой на свършените дела е бил 2337 (1712 граждански и 

625 наказателни), от които 2244 или 96 % в срок до 3 месеца. Общият брой дела за 

разглеждане е бил 2509, от които свършените 2337 дела са съставлявали 93.14 %. В 

края на отчетния период са останали несвършени 172 дела. 

През 2012 г. общият брой на свършените дела е бил 2411 (1747 граждански и 

664 наказателни), от които 2302 или 95 % в срок до 3 месеца. Общият брой дела за 

разглеждане е бил 2606, от които свършените 2411 дела са съставлявали 92.52 %. В 

края на отчетния период са останали несвършени 195 дела. 

През 2011 г. общият брой на свършените дела е бил 2503 (1935 граждански и 

568 наказателни), от които 2423 или 97 % в срок до 3 месеца. Общият брой дела за 

разглеждане е бил 2627, от които свършените 2503 дела съставляват 95.28 %. В края 

на отчетния период са останали несвършени 124 дела.  

Анализът на посочените по - горе данни навежда на извод за запазване на 

темпа на бързо правораздаване, като този 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.  

От останалите несвършени към 31.12.2014 г. 149 дела, 111 са граждански и 

38 са наказателни. Причините за неприключването им до края на отчетния период 

основно се определят от обстоятелството, че самите производства са образувани 

след месец октомври 2014 г. (значителна част през месец декември) и при повечето 

от тях технически 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.  

Само две от всички несвършени наказателни дела са с висящност по-голяма 

от 3 месеца. Касае се за 2 НОХД-та, които са образувани на 18.06.2014 г. и на 

17.09.2014 г. Значителна част от неприключилите в края на отчетния период 

наказателни дела са решени през м. януари 2015 г.  
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От несвършените 111 гражданските дела, 30 броя са образувани преди м. 

октомври 2014 г. По 12 дела производството продължава повече от една година, 

като 3 от тях са образувани през 2011 г. (същите са били спрени и са решени през м. 

януари 2015 г.); 3 делбени производства са образувани през 2012 г., а останалите 6 

дела (3 делби, 2 иска от и срещу търговци и един вещен иск) са висящи от 2013 г. 

Останалите 19 дела с продължителност по-голяма от 3 месеца са образувани през 

2014 г.  

ІІ. НАКАЗАТЕЛНО ПРАВОРАЗДАВАНЕ 
1. Брой постъпили наказателни дела през 2014 г. Общ брой дела за 

разглеждане. Сравнителен анализ с данните от предходните години. 

През отчетната 2014 г. в Районен съд – Севлиево са постъпили общо 465 

наказателни дела. По видове същите се разпределят, както следва: наказателни общ 

характер дела (НОХД) - 107 бр.; наказателни частен характер дела (НЧХД) - 8 бр.; 

дела по чл.78А от НК - 27 бр.; частни наказателни дела (ЧНД) - 98 бр.; частни 

наказателни дела-разпити - 55 бр.; административно-наказателен характер дела 

(АНД) - 170 бр. Останали несвършени от 2013 г. са 73 наказателни дела, или през 

отчетната 2014 г. са стояли за разглеждане общо 538 дела. 

Табличен вид на данните за четири години 
 

Видове дела 
 

 
година 

 

Висящи в началото 
на периода 

Постъпили през 
годината 

В т.ч.: върнати от 
горна инстанция 

 
Всичко за разглеждане 

 
2011 23 178 2 201 
2012 19 200 1 219 
2013 27 137 1 164 НОХД 

2014 17 107 2 124 
2011 1 3 0 4 
2012 0 12 0 12 
2013 4 7 0 11 НЧХД 

2014 3 8 0 11 
2011 2 22 1 24 
2012 1 25 0 26 
2013 5 38 0 43 АНД по чл.78а НК 

2014 4 27 0 31 
2011 2 163 0 165 
2012 4 147 0 151 
2013 4 120 0 124 ЧНД 

2014 0 98 0 98 
2011 0 76 0 76 
2012 0 96 0 96 
2013 0 69 0 69 ЧНД - разпити 

2014 0 55 0 55 
2011 16 122 1 138 
2012 16 204 2 220 
2013 20 267 1 287 АНД 

2014 49 170 1 219 
2011 44 564 4 608 
2012 40 684 3 724 
2013 60 638 2 698 

Общо наказателни 
дела 

2014 73 465 3 538 
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Сравнителният анализ показва, че за втора поредна година е налице 

значително намаление от постъпления на наказателни дела. Само през 2014 г. са 

образувани със 173 дела или 27.12 % по-малко от 2013 г. Спадът се наблюдава по 

всички основни групи, с изключение на НЧХД-та, при които е налице известна 

устойчивост.  

Само за две поредни години новообразуваните дела за престъпления от общ 

характер са с почти 50% по-малко - 107 броя през 2014 г., при 137 през 2013 г. и 200 

за 2012 г. Докато през предходната година е отчетен ръст на АНД по реда на чл.78а 

от НК, то през 2014 г. намаляват делата и от този вид. Като цяло, броят на 

посочените два вида дела е в зависимост от внасяните от прокуратурата обвинителни 

актове, съответно постановления с предположение за приложение 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 

анализ на причините, които влияят на броя дела за престъпления от общ характер, 

съответно на предадените на съд извършители на такива престъпления.     

През отчетната година са образувани 8 НЧХД – с 1 повече от 2013 г. и с 4 

дела по-малко от 2012 г., когато са били 12 дела. Въпреки, че в абсолютни цифри 

този вид дела не се отразяват значително върху общата натовареност, отчитана 

статистически по възприетите показатели, следва да се отбележи, че същите влияят 

съществено върху фактическото натоварване на съдиите.    

При ЧНД също се очертава тенденция на намаление в постъпленията – 22 

дела по-малко от 2013 г. и 49 дела по-малко от 2012 г. Само 2 ЧНД са имали за 

предмет вземане на мярка за неотклонение „Задържане под стража” и последвало 

искане за изменението й в по-лека. По-малко дела са разгледани по искания на 

прокуратурата за разрешаване или одобряване на действия в досъдебното 

производство; процедури по Закона за здравето за задължително настаняване и 

лечение; групиране на наказания и съдебна реабилитация.  

Намаление се отчита и в броя на проведените разпити пред съдия – 55 дела, 

при 69 през 2013 г. и 96 през 2012 г. 
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След значителния ръст през последните няколко години на нови АНД, 

свързани с обжалване на наказателни постановления, през 2014 г. е реализирано 

намаление и по този вид дела – 170 нови дела, при 267 през 2013 г. и 204 през 2012 г. 

Предмет на обжалване са били наказателни постановления, издадени от различни 

държавни контролни органи. Значителна част от делата се характеризират с 

фактическа и правна сложност, изискват задълбочено проучване и проява на 

активност от съда за всестранно, пълно и обективно изясняване на споровете. Това 

неминуемо рефлектира върху същинското натоварване на съдиите. При съпоставка с 

предходни години прави впечатление, че са значително по-малко обжалваните 

наказателни постановления, издадени от ИА „Автомобилна администрация”, ИА 

„Главна инспекция по труда” и Агенцията за държавна финансова инспекция.       

2. Постъпили през 2014 г. НОХД. Сравнителен анализ с данните от 

предходните години. 

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 2014 г. в Районен съд – Севлиево са образувани 107 НОХД, като заедно 

с останалите несвършени от 2013 г. 17 броя, през отчетната година са стояли за 

разглеждане общо 124 дела от този вид. 

 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 

НОХД Постъп
или 

общо за  
разгл. 

Постъ 
пили 

общо за  
разгл. постъпили общо за 

разглеждане 
Гл.II НК-Престъпления 
против личността 

13 16 11 15 6 (5.60%) 8 (6.45%) 
Гл.III НК-Престъпления п-в 
правата на гражданите 

1 1 4 4 0 0 
Гл.IV НК-Престъпления п-в 
брака, семейството и 
младежта 

8 9 6 9 6 (5.60%) 6 (4.84%) 

Гл.V НК-Престъпления 
против собствеността 

91 102 50 63 38 (35.52%) 47 (37.90%) 
Гл.VI НК-Престъпления 
против стопанството 

11 12 7 8 10 (9.35%) 12 (9.68%) 
Гл.VII НК-Престъпления п-в 
финансовата, данъчната и 
осигурителната система 

0 0 0 0 0 0 

Гл.VIII НК-Престъпления п-в 
дейността на държ. органи и 
обществени организации 

0 0 0 0 0 0 

Гл.IX НК-Документни 
престъпления 

3 4 0 0 2 (1.87%) 2 (1.61%) 
Гл.X НК-Престъпления п-в 
реда и общ. спокойствие 

0 1 3 3 0 0 
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Гл. XI НК-Общоопасни 
престъпления 

73 74 56 62 45 (42.06%) 49 (39.52%) 

 

Сравнителният анализ сочи, че основното постъпление продължава да се 

определя от делата за престъпления против собствеността и общоопасните 

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

През отчетния период се затвърждава тенденцията за намаление на 

новопостъпили дела за престъпления против собствеността – общо 38 дела, при 50 

през 2013 г. и 91 дела през 2012 г. От постъпилите обвинителни актове 32 броя са 

били с обвинения по чл.194-197 НК (кражба), 3 броя по чл.198 НК (грабеж) и 3 броя 

по чл.201-208 НК (присвояване). Не са образувани дела за измама, включително за 

документна или застрахователна измама.   

За втора поредна година намаляват делата за общоопасни престъпления – 45 

през 2014 г., при 56 през 2013 г. и 73 през 2012 г. Това до голяма степен се дължи на 

продължаващия спад от постъпления на дела по обвинения за управление на МПС 

след употреба на алкохол. През отчетния период обаче прави впечатление и 

намалялото постъпление от дела, свързани с наркотичните вещества – 6 броя, при 14 

през 2013 г. и 13 през 2012 г. Само едно НОХД е имало за предмет обвинение за 

престъпление в транспорта по чл.343, ал.3 във вр. с ал.1, б.”б” вр. с чл.342, ал.1 от 

НК. Две дела са били образувани за противозаконно отнемане на МПС (чл.346 от 

НК).   

По-малко нови дела са образувани за престъпления против личността – 6 

броя, от които две за причиняване на средна телесна повреда. През 2013 г. делата от 

този вид са били 11 броя, а през 2012 г. - 13 дела. През годината не са внасяни 

обвинителни актове по обвинения за изнасилване, блудство и противозаконно 

лишаване от свобода. 

Няма съществена разлика в броя на новопостъпилите дела за престъпления 

против брака, семейството и младежта – 6 дела през 2014 г., при 6 за 2013 г. и 8 през 

2012 г.  

Незначително увеличение е реализирано по делата за престъпления против 

стопанството – 10 нови дела, при 7 за 2013 г. и 11 през 2012 г. Разглежданите казуси 

са били основно по обвинения по чл.234 от НК и чл.235 от НК.    
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През изминалата година са постъпили две дела за документни престъпления. 

През 2013 г. не са били образувани дела от този вид, а през 2012 г. са постъпили 3 

броя.  

През 2014 г. не са постъпвали дела за престъпления против правата на 

гражданите, за престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната 

система, за престъпления против дейността на държавни органи, обществени 

организации и лица, изпълняващи публични функции и за престъпления против реда 

и общественото спокойствие.  

3. Брой на свършили наказателни дела през 2014 г. Сравнителен анализ с 

данните от предходни години. 

Общият брой наказателни дела за разглеждане през 2014 г. е бил 538, от 

които са свършени 500. От свършените дела, 462 или 92.40 % 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 

2011 608 568 539 94,89 % 
2012 724 664 605 91,11 % 
2013 698 625 590 94,40 % 
2014 538 500 462  92,40 % 

 

От изложените данни за три години е видно, че се запазва високия процент 

на свършени наказателни дела в срок до 3 месеца. Това се дължи на опита на съдиите 

и на утвърдената организация на работа и координация на отделните служби, които 

позволяват бързото насрочване на делата и минимализиране на случаите на 

отлагания на съдебни заседания. Факт е, че през 2014 г., при съпоставка с 2013 г., се 

констатира известно отстъпление по показателя срочност по два от видовете дела – 

НОХД и АНД по обжалвани наказателни постановления. В абсолютна цифра - 38 

производства са продължили повече от три месеца. 

От свършените през 2014 г. общо 112 наказателни общ характер дела, 94 

броя или 84 % са приключили в срок до 3 месеца. Прегледът на останалите 18 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 и необходимостта от събиране на допълнителни 

доказателства на съдебното следствие. Както е отчитано и през предходни години, 
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продължават проблемите във връзка с призоваването и осигуряване явяването на 

лица в съдебно заседание. Няколко НОХД са разгледани и решени в отсъствие на 

подсъдимия, след проведено преди това издирване. По общо 7 от посочените 18 дела 

съдът е назначавал експертизи, които са изготвени от специалисти, каквито не са 

посочени в списъка на вещите лица за съдебния окръг – сред тях специалисти от 

Института по тютюна и тютюневите изделия в гр. Пловдив и лекари с определени 

медицински специалности. 

През 2014 г. са свършени 8 НЧХД, от които 6 броя или 75 % в срок до 3 

месеца. При този вид дела срочното им разглеждане е проблемно. Обичайно е 

спорещите страни да не са подготвили защитите си и доказателствата, които 

представят в подкрепа на тезите си, което води до провеждането на много на брой 

съдебни заседания.   

През отчетната година само 2 от свършените 29 дела по чл.78а от НК са 

продължили повече от 3 месеца. И двете дела са имали за предмет обвинения за 

престъпления по транспорта, свързани с причиняване на телесни повреди. По-

голямата им продължителност следва да се обясни с необходимостта от събиране на 

нови доказателства, включително чрез разпит на допълнителни свидетели и 

назначаване на експертизи.  

Традиционно за работата на съда и през отчетната година всички ЧНД, 

включително тези за проведени разпити пред съдия, са приключили в инструктивния 

срок от 3 месеца. 

От свършените през 2014 г. общо 200 АНД по обжалвани наказателни 

постановления, 184 броя или 92 % са приключили в срок до 3 месеца. Независимо, 

че с два пункта е снижена срочността при съпоставка с 2013 г., същата остава 

висока. Както и в предходни отчетни доклади обаче, следва да се посочи, че 

значителен брой заседания са отлагани поради ангажираност на наказващия орган 

или негов представител, или заради ангажираност на свидетелите, които са 

служители на органа, издал наказателното постановление.  

4. Обобщаващ анализ на продължителността на наказателните 

производства. 

В РС - Севлиево е изградена добра организация за администриране на делата 

и е утвърден стил на работа на съдиите и съдебните служители, за да се осигурят 

максимално кратки срокове за насрочване и разглеждане на делата. Отчитаме като 
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много положителен резултат процента от наказателни дела, които са приключили в 

инструктивния 3-месечен срок. Факт е, че продължителността на съдебните 

производства по обвинения за извършени престъпления от общ характер (НОХД и 

АНД по чл.78а ал.1 от НК) е в пъти по-малка от продължителността на досъдебните 

производства по същите тези дела.  

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

Намалял е броят дела, които се отлагат заради молби от процесуални 

представители на страните.  

И в този годишен отчетен доклад следва да се посочи проблемното 

процесуалното поведение на подсъдимите, както и на част от свидетелите. 

Многобройни са случаите, 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 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.  

Проблемен е процесът по призоваване 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 официално новите си адреси, като техни 

постоянни или настоящи такива. Трудно продължава да бъде призоваването в гр. 

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

5. Брой на решените дела с акт по същество. Анализ по видове. 

Сравнение с предходните години.  

През отчетната 2014 г. със съдебен акт по същество са приключили 438 

наказателни дела от общо свършените 500 броя. 

През 2013 г. със съдебен акт по същество са приключили 520 дела от общо 

свършените 625 броя, а през 2012 г. - 572 дела от общо свършените 664.  

Решените през 2014 г. със съдебен акт по същество 438 наказателни дела се 

разпределят по видове по следния начин: 79 присъди по НОХД; 4 присъди по 

НЧХД; 27 решения по дела по чл.78а НК; 193 решения по АНД по наказателни 
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постановления; 80 броя определения по ЧНД. Приключени са и 55 ЧНД, 

образувани за разпити пред съдия. 

6. Брой прекратени наказателни дела. Основание за прекратяване.  

През 2014 г. са прекратени производствата по 62 наказателни дела, в т.ч. 15 

със споразумение по чл.382 НПК, 13 със споразумение по чл.384 НПК, 31 по други 

причини и 3 НОХД са върнати на прокуратурата, поради установени съществени 

нарушения на процесуалните правила. 

Сравнение на броя прекратени дела  

Прекратени производства Година 
Общо Споразумения по 

чл. 382 НПК 
Споразумения по 

чл. 384 НПК 
Върнати на 
прокурора 

По други 
причини 

2011 90 14 26 8 42 
2012 92 17 33 6 36 
2013 105 32 25 3 45 
2014 62 15 13 3 31 

 

Прекратените през 2014 г. 62 наказателни дела се разпределят, както следва: 

- НОХД – прекратени са общо 33 дела, от които 28 са решени със 

споразумение; 3 дела са върнати на прокурора за отстраняване на допуснати 

съществени процесуални нарушения; едно дело е прекратено заради смърт на 

подсъдимия; едно дело е прекратено заради оттеглено от прокурора споразумение;     

- НЧХД – прекратени са 4 дела по различни причини – неизпълнение на 

дадени от докладчика указания за изясняване на обстоятелствата по депозираната 

тъжба; описаното в тъжбата не съставлява престъпление; неявяване на частния 

тъжител в съдебно заседание; постигнато помирение; 

- по чл.78а НК – 2 прекратени дела – по едно дело е констатирана липса на 

възможност за приложение на чл.78а от НК заради наличие на множество 

престъпления; по едно дело пострадалият е направил искане по реда на чл.343, ал.2 

от НК за прекратяването му; 

- прекратени са 16 ЧНД, причините за което са различни - на основание чл. 

159, ал. 4 от Закона за здравето; оттегляне на молба за реабилитация; изпълнение на 

съдебна поръчка и други; 

- АНД – 7 дела - заради просрочие на жалбата, оттегляне на жалбата или 

изпращане на делото на друг съд. 
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Сравнението сочи на значително намаляване на броя на прекратените дела. 

Характерът и динамиката на делата обаче са твърде разнообразни, за да е възможно 

да се извлекат конкретни обобщаващи причини и изводи за прекратяванията. 

7. Обобщен анализ на прекратените съдебни производства и върнати на 

прокуратурата дела. 

През 2014 г. броят на прекратените съдебни производства и върнати на 

прокурора НОХД е общо 3, като две дела са върнати от съдия-докладчик и едно от 

съдебно заседание. По две от делата съдът е констатирал съществени нарушения във 

връзка с правата на обвиняемия, допуснати в досъдебната фаза на производството. 

По третото дело е констатирано съществено процесуално нарушение, заради 

противоречие в обвинителния акт. Изводът, който следва да се направи е, че броят 

на върнатите на прокурора дела е сведен до минимални нива. През 2013 г. върнатите 

дела са били 2, а през 2012 г. са били 6 броя.  

 
 
 
 
8. Останали несвършени в края на отчетния период наказателни дела. 

 
Година Несвършени дела към 

31.12. 
Общо дела за 
разглеждане 

Съотношение 
в % 

2011 40 608 6.58 % 
2012 60 724 8.29 % 
2013 73 698 10.45 % 
2014 38 538 7.06 % 

 
Останалите несвършени 38 наказателни дела в края на 2014 г. се разпределят 

по видове, както следва: 12 НОХД, 3 НЧХД, 2 по чл.78а НК, 2 ЧНД и 19 АНД. От 

всички висящи в края на годината дела, само по 2 НОХД производството продължава 

повече от 3 месеца.  от производствата.  

9. Постановени през 2014 г. осъдителни съдебни актове по НОХД 

(присъди и определения за одобряване на споразумения). Съотношение на 

постановените осъдителни актове спрямо внесените обвинителни актове. 

През 2014 г. са постановени 72 изцяло осъдителни присъди и 28 

споразумения. Съотношението на постановените осъдителни съдебни актове 

(общо 100) спрямо броя на внесените през годината обвинителни актове (107 

броя) е 93.46 %, а спрямо общият брой на НОХД за разглеждане (124 броя) – 
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80.65 %. Следва да се направи уточнението, че в броя на осъдителните актове са 

включени присъди, по които е оправдан един от подсъдимите по делото.   

През 2014 г. общо 173 лица (с 54 по-малко от 2013 г.) са предадени на съд. 

Осъдени са общо 146 лица, от които 118 (с 45 лица по-малко от 2013 г.) по НОХД, 

2 по НЧХД и 26 (с 12 лица по-малко от 2013 г.) в производствата по чл.78а от 

НК. 

10. Брой, конкретизация и причини за оправдателни присъди   

През 2014 г. са постановени общо 7 изцяло оправдателни присъди по НОХД 

и 5 присъди по НОХД, по които е оправдан един от подсъдимите; 2 оправдателни 

присъди по НЧХД и 1 решение, с което е оправдан обвиняем в производства по реда 

на чл.78а от НК. Оправдани са общо 19 лица, което от общо предадените на съд 173 

лица съставлява 10.98 %. По НОХД са оправдани 13 лица (9.77 % от съдените 133 

лица); по НЧХД са оправдани 5 лица (45.45 % от съдените 11 лица) и по реда на 

чл.78а НК е оправдано 1 лице (3.45 % от съдените 29 лица).  

Оправдани лица през 2014 г. 
 

Вид дело Номер/Година Оправдан 
НОХД 429/2011 1 
НОХД 561/2013 1 
НОХД 602/2013 1 
НОХД 603/2013 1 
НОХД 604/2013 2 
НОХД 633/2013 1 
НОХД 2/2014 1 
НОХД 64/2014 1 
НОХД 117/2014 1 
НОХД 212/2014 1 
НОХД 249/2014 1 
НОХД 344/2014 1 
НЧХД 259/2014 1 
НЧХД 585/2013 4 
АНД 16/2014 1 

Всичко 15 19 

 
Съдът като институция не може да влияе на броя на осъдените и 

оправданите лица. Повдигането и поддържането на обвинения за престъпления от 

общ характер е в правомощията на прокуратурата.  

Основните причини за постановяване на оправдателните присъди са 

недоказаност по изисквания от процесуалния закон несъмнен начин на обвиненията 
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– извършването на престъплението и неговото авторство в лицето на подсъдимия 

или подсъдимите, които са предадени на съд. И в този годишен отчетен доклад 

следва да се отбележи, че се запазва тенденцията обвинението да се гради предимно 

на гласни доказателства, събрани на досъдебното производство. Незначителен е 

броят на делата, по които са налице криминалистически експертизи. Правят 

впечатление случаите, предимно по обвинения за престъпления против 

собствеността, по които не са правени огледи на местопроизшествията, съответно 

дори не са правени опити да се открият и фиксират следи, свързващи дееца с 

мястото на деянието. Продължава негативната тенденция в съдебно заседание 

свидетелите да депозират показания, които като съдържание нямат нищо общо с 

показанията им, дадени пред разследващия полицай или да заявяват пред съда, че не 

си спомнят или не са възприели факти или обстоятелства, свързани с предмета на 

доказване. Считаме, че е налице проблем във фазата на досъдебното производство 

във връзка с последователното провеждане на основни принципи на наказателния 

процес - за разкриване на обективната истина и за вземане на решения по вътрешно 

убеждение, основано на обективно, всестранно и пълно изследване на всички 

обстоятелства по делото.  

11. Обжалвани и протестирани съдебни актове по наказателни дела. 

Брой на отменените, изменените и оставените в сила.  

През 2014 г. са свършени общо 500 наказателни дела. Не са подлежали на 

обжалване съдебните актове по 140 дела – 28 определения за одобряване на 

споразумения по НОХД, 1 определение по НОХД за прекратяване на съдебното 

производство и връщане на делото на прокурора от съдебно заседание; 2 

определения за прекратяване на съдебното производство по АНД по реда на чл.78а 

НК; 55 ЧНД за проведени разпити пред съдия; 46 определения за разрешаване или 

одобряване на действия в досъдебното производство и 6 определения по съдебни 

поръчки. От общо подлежащите на обжалване наказателни дела – 360 броя, са 

обжалвани или протестирани 114 или 31.67 %. По видове се разпределят, както 

следва: 

- НОХД - подлежащи на обжалване 83 съдебни акта; обжалвани 24 дела или 

28.92 %; 

- НЧХД - подлежащи на обжалване 8 акта; обжалвани 6 дела или 75 %; 
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- Дела по реда на чл.78а НК - подлежащи на обжалване 27 броя дела; 

обжалвани 5 дела или 18.52 %; 

- ЧНД - подлежащи на обжалване 46 съдебни акта; обжалвани 5 дела или 

10.87 %; 

- АНД - подлежащи на обжалване 198 съдебни акта; обжалвани 74 дела или 

37.37 %.  

Брой на отменени, изменени и оставени в сила 

Вид дело Отменени Изменени Оставен
и в сила 

Общо 28 4 107 
НОХД 

 
4 присъди: 1 дело е върнато от ГОС на РП-
Севлиево; 1 дело е върнато за ново 
разглеждане от друг състав; по 2 дела е 
постановена нова присъда. 

3 присъди са изменени, като 
по една е изменена правната 
квалификация, а по другите две 
– вида и/или размера на 
наказанието.  

20 

НЧХД няма няма 6 
ЧНД 1 определение, постановено в 

производство по чл. 243 от НПК. 
няма  5 

АНД по 
чл.78а 

НК 

няма няма 9 

АНД 
 

23 решения, като 2 дела са върнати за ново 
разглеждане.     

1 решение - в частта на 
наказанието 

67 

Забележка: Посочените в таблицата данни са на база върнатите през 2014 г. в Районен съд – 
Севлиево дела от по-горни съдебни инстанции.  Поради това броят им не съответства на броя на 
обжалваните през 2014 г. съдебни актове. 

 
През 2013 г. са били отменени 21 съдебни акта, 7 са били изменени и 80 

оставени в сила. През 2012 г. са били отменени 22 съдебни акта, 5 са били изменени и 

104 оставени в сила.   

Анализът показва, че нивото на качествено правораздаване е запазено. 

Значителната част от отменените актове са по дела, свързани с обжалване на 

наказателни постановления, по които контролна инстанция е Административен съд – 

Габрово. Обективността на изложението налага да се посочи, че съдиите изпитват 

затруднения при разглеждането на този вид АНД, тъй като практиката на 

административните съдилища във връзка с приложението на процесуалния и на 

материалните закони е противоречива. За отчетната година следва да се акцентира и 

на това, че 7 решения, отменените от АдмС – Габрово, са постановени по жалби 

против електронни фишове по ЗДвП. Районните съдии напълно са съобразили 

наложената от административния съд практика по този вид дела. След образуването 

им обаче, касационните дела са спрени. Същите са възобновени след постановяване 
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на решението по тълкувателно дело № 1/2013 г. на ВАС, с което се налага тълкуване 

на ЗДвП коренно различно от следваното от АдмС - Габрово. Последвала е отмяна на 

всички обжалвани решения на районния съд по този вид дела, за което районните 

съдии нямат вина.          

Причините, довели до отмяна или изменение на съдебни актове се 

анализират и наказателните съдии вземат мерки за подобряване на работата си.  

12. Структура на наказаната престъпност по НОХД  

Съдени лица Осъдени лица  Видове престъпления по 
глави от НК 
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Гл. ІІ - Прест. против 
личността  8 1 6 - 3 2 - - 3 - 1 
Гл. ІV - Прест. против 
брака, семейството и 
младежта 

5 0 5 - 1 1 - - 4 - 0 

Гл. V - Прест. против 
собствеността 61 6 54 6 37 21 - 1 15 1 14 
Гл. VІ - Прест. против 
стопанството 13 3 10 1 5 5 - - 4 1 1 
Глава IХ – Документни 
престъпления  2 1 1 - 1 1 - - - - 1 
Глава ХІ - Общоопасни 
престъпления 44 2 42 1 22 18 - 3 17 - 14 
Общо 133 13 118 8 69 48 0 4 43 2 31 

Основният извод, който следва да се направи 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. Изпълнението на наказанието лишаване 

от свобода е отложено по отношение на 48 лица, а за останалите 21 лица е 

определено ефективното му изтърпяване. Само спрямо 4 лица е наложено наказание 

глоба. На двама непълнолетни подсъдими е наложено наказание обществено 

порицание.  

Броят на непълнолетните подсъдими (8 деца) съставлява 6.78 % от общия 

брой на осъдените лица. Същият е леко увеличен при съпоставка с 2013 г., когато са 

били 6 и по-малък от 2012 г., когато са били 13 лица. 

 

През 2014 г. не са внасяни от прокуратурата наказателни производства 

със значим обществен интерес. 
 

13. БЮРО СЪДИМОСТ 
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През отчетната 2014 г. от Бюро съдимост при Районен съд – Севлиево са 

издадени 2756 свидетелства за съдимост и 522 справки за съдимост на хартиен 

носител, или общо 3278 документа. В отговор на запитвания по електронен път 

от други съдилища са изготвени 1942 справки и свидетелства за съдимост. В 

картотеката са заведени нови 191 бюлетини за съдимост.  

Издадените свидетелства и справки за съдимост през 2013 г. са били общо 

3768,  през 2012 г. са били общо 3605, а през 2011 г. са били общо 3879 документа. 

В Районен съд – Севлиево 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.  

Някои затруднения във връзка с работата на службата се пораждат от 

неспазване на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от Наредбата за функциите и 

организацията на дейността на бюрата за съдимост, съгласно която в 3 - дневен срок 

от освобождаването на лицето, местата за лишаване от свобода изпращат данни за 

изтърпяното наказание, което се отбелязва в бюлетина за съдимост. Много рядко 

постъпва такава информация. Това от своя страна създава затруднения, вкл. и за 

съдиите, тъй като се усложнява преценката за наличието на предпоставките за 

евентуална реабилитация на лицата. 

Продължава констатирането на затруднения, породени от непълната и често 

пъти невярна информация за имената на някои лица, тяхното месторождение и други 

данни, които са въведени в наличната информационната система.  

Прави впечатление, че през отчетния период в Бюрото изобщо не са 

постъпили от служба ГРАО при Община Севлиево списъци с данните за починалите 

лица, поради което, ако са налице бюлетини за съдимост на такива лица, те не се 

изваждат от картотеката и отделят от останалите.  
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ІІІ. ГРАЖДАНСКО ПРАВОРАЗДАВАНЕ 
1. Брой постъпили граждански дела през 2014 г. Общ брой дела за 

разглеждане. Сравнителен анализ с данните от предходните години. 

През отчетната година са постъпили 1355 граждански дела. По видове 

същите се разпределят, както следва: граждански дела по общия ред – 233 бр.; 

производства по чл.310 ГПК - 35 бр.; административни дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ - 3 

бр.; ЧГД - 250 бр.; дела по чл.410 и чл.417 ГПК - 668 бр.; дела от и срещу търговци - 

24 бр.; други граждански дела – 142 бр. Останали несвършени от 2013 г. са били 99 

граждански дела, от което следва, че през отчетната 2014 г. са стояли за 

разглеждане общо 1454 дела.   

Табличен вид на данните за четири години 
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Сравнителният анализ сочи на запазване на наблюдаващата се през 

последните четири години тенденция към намаляване на броя на постъпващите 

граждански дела. Спадът, който се отчита през 2014 г. при съпоставка с 2013 г. е 

значителен, доколкото новите дела са с 321 или около 19 % по-малко. Известен ръст 

се отчита само при гражданските дела по общия ред и при делата с шифър „Други”, а 

при административните дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ е налице устойчивост. При всички 

останали основни групи дела е налице намаление, което при бързите производства и 

делата от и срещу търговци е с повече от 50 %. Продължава тенденцията на по-

ниско постъпление на дела от заповедното производство – 212 броя по-малко от 

2013 г. Обяснението на тези факти следва да се търси основно във влошената 

икономическа среда, ограничените финансови възможности на мнозинството 

  
  

Видове дела 
  
  
  

  
година 

  

Висящи в 
началото на 

периода 

Постъпили през 
годината 

  
Всичко за 

разглеждане 
  

2011 64 166 230 
2012 43 213 256 

2013 65 212 277 
Граждански   дела по общия ред А 

2014 70 233 303 
2011 13 55 68 
2012 9 55 64 

2013 9 70 79 
Производства по чл.310ГПК Б 

2014 5 35 40 
2011 0 5 5 
2012 1 2 3 

2013 1 2 3 
Админстративни дела  по ЗСПЗЗ и 

ЗВГЗГФ В 

2014 0 3 3 
2011 0 356 356 
2012 0 424 424 

2013 3 345 348 
Частни  граждански дела Г 

2014 0 250 250 
2011 0 1146 1146 
2012 0 906 906 

2013 9 880 889 
Дела по чл.410 и чл.417 ГПК Д 

2014 2 668 670 
2011 15 58 73 
2012 17 80 97 

2013 36 51 87 
Дела от и срещу търговци Е 

2014 13 24 37 
2011 2 139 141 
2012 14 118 132 

2013 12 116 128 
Други граждански дела Ж 

2014 9 142 151 

2011 94 1925 2019 

2012 84 1798 1882 

2013 135 1676 1811 
Общо граждански  дела З 

2014 99 1355 1454 
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граждани, както и демографската криза и свързаното с нея намаление на броя на 

населението.  

    

Табличен вид на някои граждански дела по видове за три години   

Дела 2012 г. 
 

2013 г. 
 

 
2014 г. 

 
Висящи, 

постъпили, 
общо за 

разглеждане 
 

84 1798 1882 135 1676 1811 99 1355 1454 

Искове по СК 
в т.ч. Издръжка 
Брачни искове 

 

18 
5 
8 

117 
32 
59 

135 
37 
67 

21 
5 
9 

103 
24 
49 

124 
29 
58 

17 
4 
6 

130 
25 
87 

147 
29 
93 

 
Искове по КТ 

 
6 56 62 9 78 87 4 33 37 

Делби 
 23 23 46 21 7 28 17 13 30 

Обл. искове 19 140 159 54 129 183 40 102 142 
 

Вещни искове 
 3 12 15 5 16 21 10 14 24 

Чл.410 и чл.417 
ГПК 

 
0 906 906 9 880 889 2 668 670 

Други 
 

14 542 556 15 461 476 9 392 401 

 

2. Брой свършили граждански дела през 2014 г. Сравнителен анализ с 

данните от предходните години. 

Общият брой граждански дела за разглеждане през 2014 г. е бил 1454, от 

които са свършени 1343. От свършените дела, 1281 броя или 95.38 % 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 

2011 2019 1935 1884 97.36 % 
2012 1882 1747 1697 97.14 % 
2013 1811 1712 1654 96.61 % 
2014 1454 1343 1281 95.38 % 

 

От изложените данни е видно, че за поредна година е постигнат 

изключително висок резултат при свършените граждански дела в срок до 3 

месеца. Това се дължи на опита на магистратите и на утвърдената организация на 

работа и координация на отделните служби, което позволява бързо обработване на 
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постъпленията, срочно произнасяне по делата, приключващи в закрито съдебно 

заседание и минимализиране на случаите на отлагания на открити съдебни заседания.  

От свършените през 2014 г. общо 254 граждански дела по общия ред, 210 

броя или 83 % са приключили в срок до 3 месеца. Незначително е влошен показателя 

за срочност, доколкото през предходните две години същият е бил 84 %.  

При производствата по чл.310 ГПК процентното съотношение е 97 %, като е 

налице само едно дело, приключило извън 3-месечния срок. Висока е срочността при 

ЧГД и делата с шифър „Други”. При административните дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ и 

заповедните производства е постигната максимална срочност от 100 %.   

Отстъпление по показателя за срочност се регистрира при делата от и срещу 

търговци – 64 % през 2014 г., 74 % през 2013 г. и 79 % през 2012 г. Касае се за общо 

10 дела, при които различни усложнения във връзка с производството са обусловили 

по-голямата продължителност. Едно от тези дела (гр. дело № 154/2013 г.) е било 

спряно по общо съгласие на страните и впоследствие прекратено. Останалите 9 дела 

са свършени преди изтичане на 6 месеца от датата на образуването им.        

3. Обобщаващ анализ на продължителността на гражданските 

производства. 

В РС - Севлиево е изградена добра организация за администриране на делата 

и е утвърден стил на работа на съдиите и съдебните служители, за да се осигурят 

максимално кратки срокове за насрочване и разглеждане на делата. Отчитаме като 

много положителен резултат процента от граждански дела, които са приключили в 

инструктивния 3-месечен срок.  

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

Сравнително малък е броят на делата, които са отлагани заради молби от 

защитниците, които са били ангажирани по други производства в съдилища в други 

населени места.  

През 2014 г. са проведени общо 519 открити съдебни заседания, като 

отложените дела в открито съдебно заседание са 124 бр.  

Делата 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.  
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И през отчетната година, с оглед анализиране и отстраняване на причините, 

водещи до отлагания на делата, се изготвят ежемесечни справки, от които се 

установяват делата, естеството и причините за отлагането им, както и набелязване на 

конкретни мерки за преодоляване на евентуалните пропуски в тази насока.          

4. Брой на решените дела с акт по същество.  Сравнение с предходни 

години.  

През отчетната 2014 г. със съдебен акт по същество са приключили 1168 

граждански дела от общо свършените 1343 броя. 

През 2013 г. със съдебен акт по същество са приключили 1570 граждански 

дела от общо свършените 1712 броя; през 2012 г. със съдебен акт по същество са 

приключили 1587 граждански дела от общо свършените 1747 броя. 

Решените през 2014 г. със съдебен акт по същество 1168 граждански дела се 

разпределят по видове по следния начин: 182 дела по общия ред, 25 дела в 

производства по чл.310 ГПК, 1 административно дело по ЗСПЗЗ и ЗВСВЗГФ, 222 

ЧГД, 651 дела по чл.410 и чл.417 ГПК, 18 дела по искове от и срещу търговци и 

69 „други” граждански дела. 

5. Брой прекратени граждански дела. Основание за прекратяване.  

През 2014 г. са прекратени производствата по 175 граждански дела, в т.ч. 18 

броя по спогодба по чл.234 ГПК и 157 дела по други причини.  

Сравнение на броя прекратени дела за три години 

Година Общо Спогодби по чл.234 
ГПК 

По други причини 

2011 118 8 110 
2012 160 16 144 
2013 142 18 124 
2014 175 18 157 

 

Основните причини за прекратяване са оттегляне на исковата молба, 

неотстраняване в срока на нередовности на исковата молба, изпращане на делото по 

подсъдност на друг компетентен съд, недопустимост на исковата претенция и др. 

Прекратените дела се разпределят, както следва: 

- Искове по СК - 22 дела (11 по спогодба и 19 по други причини); 

- Облигационни искове - 39 дела (3 по спогодба и 36 по други причини); 

- Вещни искове - 9 дела по други причини; 

- Делби - 7 дела (4 по спогодба и 5 по други причини); 

- Искове по КТ - 6 дела, прекратени по други причини; 
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- Дела с шифър «Други» - 62 дела, прекратени по други причини; 

- Дела по чл.410 и 417 ГПК - 19 дела, прекратени по други причини; 

- Дела по ЗСПЗЗ – 1 дело, прекратено по други причини. 

 
6. Останали несвършени в края на отчетния период граждански дела. 

 
Година Несвършени дела към 

31.12. 
Общо дела за 
разглеждане 

Съотношение 
в % 

2011 84 2019 4.17 % 
2012 135 1882 7.17 % 
2013 99 1811 5.47 % 
2014 111 1454 7.63 % 
 

Останалите несвършени 111 граждански дела се разпределят, както следва: 

49 граждански дела по общия ред, 4 дела в производства по чл.310 ГПК, 1 

административно дело по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ, 9 дела от и срещу търговци и 47 броя 

„други” граждански дела.  

Отчетеният резултат е положителен и потвърждава изводите за срочно 

правораздаване. По 7 от несвършените дела производствата са били спрени към 

31.12.2014 г. Останали за работа са 14 делби. Броят на висящите в края на годината 

дела с шифър „Други” следва да се обясни и с образуваните на 19.12.2014 г. общо 42 

дела с правно основание по чл.464 от ГПК.      

7. Обжалвани съдебни актове по граждански дела. Брой на отменените, 

изменените и оставените в сила.  

От общо свършените през 2014 г. 1343 граждански дела предмет на 

въззивна или касационна проверка са били 147 или 10.95 %, които по видове се 

разпределят, както следва: 

- от свършените 254 дела по общия ред са обжалвани 86 или 33.86 %; 

- от свършените 36 дела в производства по чл.310 ГПК са обжалвани 8 или 

22.22 %; 

- от свършените 2 дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ е обжалвано 1 или 50 %; 

- от свършените 249 ЧГД са обжалвани 3 или 1.20 %; 

- от свършените 670 дела по чл.410 и чл.417 ГПК са обжалвани 20 или 2.98 

%; 

- от свършените 28 дела от и срещу търговци са обжалвани 11 или 39.29 %; 

- от „други” граждански дела са обжалвани 18 от свършените 104 дела или 

17.31 %.   



 - 32 - 

От общо свършените през 2013 г. 1712 граждански дела са били обжалвани 

136 или 7.94 %. През 2012 г. са свършени 1747 граждански дела, от които са 

обжалвани 103 или 5.90 %. От общо свършените през 2011 г. 1935 граждански дела 

са обжалвани 128 или 6.61 %.  

Изводът, който следва да се направи е, че е налице увеличаване на броя на 

обжалваните дела както като абсолютна стойност, така и като процент от броя на 

свършените дела.  

 

Брой на отменени, изменени и оставени в сила 

Вид дело Оставени в сила Отменени Изменени  
Общо 73 33 30 
Искове по СК 12 2 3 
Облигационни искове 28 16 10 
Вещни искове 5 7 2 
Делби 4 0 2 
Искове по КТ 3 1 3 
Чл.410 и чл.417 ГПК 13 1 1 
Други 7 6 9 
Адм. характер дела 1 0 0 

Забележка: Посочените в таблицата данни са на база върнатите през 2014 г. в Районен съд – 
Севлиево дела от по-горни съдебни инстанции. Поради това броят им не съответства на броя на 
обжалваните през 2014 г. съдебни актове. 

 
Броят на отменените и на изменените съдебни актове не е значителен 

спрямо съвкупността от подлежащи на обжалване съдебни актове. В рамките на 

настоящия доклад не е възможно анализиране на причините за отмяна или 

изменение на актовете, доколкото се касае за многообразие от случаи. Коректно е да 

посочи обаче, че при съпоставка с предходните години е налице влошаване на 

качеството. През 2014 г. броят на отменените актове е 33, при 13 за 2013 г. и 21 за 

2012 г. Увеличен е броят и на изменените актове – 30 през 2014 г., при 23 през 2013 

г. Независимо, че голяма част от отменените и изменени актове са определения (19 

от отменените 33 акта; 9 от изменените 30 акта), е очевидно, че причините за тези 

резултати следва да се вземат под внимание от съдиите. Надяваме се, че попълването 

на състава с нов съдия по граждански дела ще доведе до снижаване на нивото на 

фактическо натоварване на гражданските съдии, съответно да подобряване на 

качеството.  
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Установена практика в Районен съд – Севлиево е съдиите да се запознават с 

всички дела, които се връщат от по-горни съдебни инстанции, съответно да се вземат 

мерки за намаляване на броя на отменените и изменени актове.  
 
 

 

 

 

ДЕЙНОСТ ПО ВРЪЧВАНЕ НА ПРИЗОВКИ И КНИЖА 

През 2014 г. в службите на Районен съд – Севлиево /без Съдебно – 

изпълнителната служба/ са изготвени за изпращане и връчване общо 11 401 

документа, от които 7 843 бр. призовки и книжа. От тях 4265 броя са изпратени за 

връчване в други населени места, различни от гр. Севлиево. Призовкарите при 

Районен съд – Севлиево са връчили общо 5769 призовки и книжа, от които 3578 

броя са свързани с работата на РС – Севлиево и 2191 броя са получени за връчване 

от други съдилища.  

Отделно от изложеното, през отчетната година в СИС са изготвени 8542 

призовки и книжа, от които са връчени 8165 броя.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. АНАЛИЗ НА НАТОВАРЕНОСТ 
През отчетната година натовареността по щат спрямо общия брой дела за 

разглеждане е 27.67 дела средно месечно на съдия. Спрямо решените дела 

натовареността по щат е 25.60 дела средно месечно. Действителната натовареност, 
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при 63 отработени човекомесеца, е 31.62 на база брой дела за разглеждане, 

съответно 29.25 на база свършени дела.  

При съдиите, разглеждащи граждански дела, натовареността спрямо общия 

брой на гражданските дела за разглеждане е 40.39 месечно, а спрямо решените - 

37.31 дела. Следва да се направи уточнението, че граждански дела са разгледани и 

решени и от наказателните съдии. Доколкото в Районен съд – Севлиево 

гражданските дела се разпределят основно между трима съдии, посочените данни за 

натовареност са изчислени само на база тяхната работа.   

При съдиите, разглеждащи наказателни дела, натовареността спрямо общия 

брой на наказателните дела за разглеждане е 14.94, а спрямо решените дела – 13.89 

дела. 

Установено в съда правило е всички съдебни заседания да започват 

своевременно. По този начин съдиите печелят уважението на страните по делата и 

защитават собствения си авторитет. Всички съдии проявяват старание при 

подготовката на делата и прецизност при провеждане на съдебните заседания. 

Полагат се необходимите усилия за създаване на единна практика при решаване на 

споровете. Съдиите, разглеждащи определени видове дела, обсъждат възникнали 

спорни въпроси, като в много случаи търсят принципното становище на други свои 

колеги. В Районен съд – Севлиево няма съдебни актове, които да са изготвени след 

инструктивните срокове.  

Предвид отчетените резултати, работата на отделните съдии следва да се 

прецени, както следва: 

1. Съдия Павел Неделчев   

Съдия Неделчев е имал за разглеждане общо 288 дела, от които 160 

наказателни и 128 граждански. Свършил е 276 дела, от които 149 наказателни и 127 

граждански или 95.83 % от делата за работа. 269 дела или 97.46 % са приключили в 

срок до 3 месеца.   

Обжалвани са 31 съдебни акта, от които 30 по наказателни дела и 1 по 

гражданско дело. На база върнатите през годината дела:  

- потвърдени - 40 съдебни акта (37 присъди и решения; 2 определения по 

наказателни дела и 1 определение по гражданско дело);  

- изменени – една присъда в частта за вида и размера на наказанието; 

- отменени – 6 решения по АНД (наказателни постановления). 
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2. Съдия Валерия Иванова Аврамова 

Съдия Аврамова е имала за разглеждане общо 470 граждански дела. 

Свършила е 416 дела или 88.51 % от делата за работа. 392 дела или 94.23 % са 

приключили в срок до 3 месеца.  

Обжалвани са 44 съдебни акта по граждански дела. На база върнатите през 

годината дела:  

- потвърдени - 22 съдебни акта (12 решения и 10 определения);  

- изменени – 8 акта (5 решения и 3 определение); 

- отменени – 6 акта (5 решения и 1 определение). 

3. Съдия Светла Тотева Дойчева 

Съдия Дойчева е имала за разглеждане общо 501 дела, от които 500 

граждански и едно наказателно. Свършила е 445 дела или 88.82 % от делата за 

работа. 413 дела или 92.81 % са приключили в срок до 3 месеца.  

Обжалвани са 81 съдебни акта по граждански дела и едно определение по 

наказателно дело. На база върнатите през годината дела:  

- потвърдени - 33 съдебни акта (24 решения и 8 определения по граждански 

дела и 1 определение по наказателно дело);  

- изменени – 15 акта (12 решения и 3 определения); 

- отменени – 16 акта (4 решения и 12 определения). 

4. Съдия Станислав Иванов Цветков 

Съдия Цветков е имал за разглеждане общо 310 дела, от които 183 

наказателни и 127 граждански. Свършил е 295 дела, от които 168 наказателни и 127 

граждански или 95.16 % от делата за работа. 279 дела или 94.58 % са приключили в 

срок до 3 месеца.   

Обжалвани са 44 съдебни акта, от които 41 по наказателни дела и 3 по 

граждански. На база върнатите през годината дела:  

- потвърдени - 36 съдебни акта (32 присъди и решения; 3 определения по 

наказателни дела и 1 определение по гражданско дело);  

- изменени – 3 акта, от които 1 присъда, 1 решение по АНД по чл.78а НК и 1 

определение по гражданско дело; 

- отменени – 9 акта, от които 7 решения по АНД (наказателни 

постановления), 1 присъда и 1 определение по гражданско дело. 

5. Съдия Гергана Николаева Божилова 
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Съдия Божилова е имала за разглеждане общо 316 дела, от които 194 

наказателни и 122 граждански. Свършил е 303 дела, от които 182 наказателни и 121 

граждански или 95.87 % от делата за работа. 287 дела или 94.72 % са приключили в 

срок до 3 месеца.   

Обжалвани са 45 съдебни акта, от които 42 по наказателни дела и 3 по 

граждански. На база върнатите през годината дела:  

- потвърдени - 36 съдебни акта (31 присъди и решения; 1 определение по 

наказателно дело и 4 определения по граждански дела);  

- изменени – 1 присъда; 

- отменени – 14 съдебни акта, от които 3 присъди, 10 решения по АНД и 1 

определение по ЧНД. 

6. Съдия Владимир Тодоров Иванаков 

До 22 април 2014 г. (датата на освобождаване от длъжност) съдия Иванаков 

е имал за разглеждане общо 107 граждански дела. Свършил е всичките 107 дела, от 

които 103 или 96.26 % в срок до 3 месеца.  

Обжалвани са 15 съдебни акта по граждански дела. На база върнатите през 

годината дела:  

- потвърдени - 13 съдебни акта (11 решения и 2 определения);  

- изменени – 6 акта, от които 4 решения и 2 определения; 

- отменени – 10 акта (5 решения и 5 определения). 

 

 
 

 

 

 

 

Част ТРЕТА 
СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ  
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През отчетната година са образувани нови 184 изпълнителни дела, от 

които: 

- 4 дела в полза на държавни учреждения;  

- 89 дела в полза на юридически лица и банки – 33 в полза на банки, 54 в 

полза на търговци и 2 в полза на други юридически лица;  

- 70 дела в полза на физически лица, от които 25 имат за предмет събиране 

на дължими суми за неплатени издръжки, 8 са с предмет трудов спор и 37 частни 

вземания; 

- 21 дела за налагане на обезпечителни мерки. 

Броят на новообразуваните дела е почти наполовина снижен в сравнение с 

2013 г. Запазен е броят на делата в полза на физически лица, както и тези за налагане 

на обезпечителни мерки. 

Към 01.12.2013 г. висящите изпълнителни дела са 1124 за вземания в размер 

на 13 449 880.00 лв. Заедно с новообразуваните през 2014 г. 184 изпълнителни дела 

за вземания в размер на 2 118 543.00 лв., през отчетната година е имало за работа 

общо 1 308 изпълнителни дела за вземания в размер на 15 568 423.00 лв. От тях 

свършени чрез реализиране на вземането са 66 дела, 93 са перемирани и прекратени. 

Общо събраната сума по всички изпълнителни дела е в размер на 656 411.00 лв., 

при събрани 854 948.00 лв. през 2013 г. От общо дължимата сума отпадат и 

466 563.00 лв. по перемираните и прекратени дела. Останалата несъбрана сума в 

края на 2014 г. е в размер на 14 636 775.00 лв, която е с около 316 000.00 лв. по-

голяма от края на 2013 г. 

В края на периода висящите дела са 1 146, при 1 124 бр. за 2013 г. От 

останалите за работа изпълнителни дела повечето имат за предмет събиране на 

вземания за издръжки – 202 бр.; частни вземания – 158 бр.; вземания на търговци и 

банки – 556 бр., от които само в полза на банките са 451 бр. 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 50 % 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, като се констатира липса на 
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налични разплащателни средства. Най-често търговците имат да вземат от други 

свои партньори и междувременно те самите изпадат в неплатежоспособност, което 

забавя събираемостта и увеличава задълженията. 

За работа в СИС са образувани преобладаващо изпълнителни дела за 

събиране на:  

1. вземания по неплатени фактури и неизпълнени договорни задължения 

между търговци; 

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

непозволени увреждания; 

3. 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; 

4. предоставени кредити от банки и други кредитни институции, повечето от 

които не са обезпечени, 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; 

случва се да имат по два и повече наложени запори за вземания в полза на различни 

банки. 

По-голяма част от образуваните през отчетния период дела са за вземания на 

стойност до 5 000.00 лв. – 121 бр.; 12 бр. са за вземания от 5 до 10 хиляди; 16 бр. от 

10 до 20 хиляди; 7 бр. от 20 до 50 хиляди и 6 бр. са за вземания над 50 хиляди лв. 

От насрочените 58 публични продажби, 15 са приключили с обявяване на 

купувачи, като събраната сума е в размер на  383 186.00 лв. 

Отчита се лек спад при събираемостта при съпоставка с 2013 г., което следва 

да се обясни с намалелия брой нови дела.  

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

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

принудителното изпълниение към техни вещи, търсят варианти за погасяване на 

задълженията – изцяло или по изготвени погасителни планове, одобрени от 

взискателите. Остава значителен броят на трайно отсъстващите от страната 

длъжници, които и не притежават имущество – а това прави изключително трудно 
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събирането на такива вземания и същите се проточват с години. Немалък е и броят 

на физическите лица, при които след наложен запор върху трудовото 

възнаграждение, биват освобождавани от работа от работодателите.  

През 2014 г. са постъпили 6 жалби срещу действия на държавния съдебен 

изпълнител. Нито една от жалбите не е уважена, а действията на съдебния 

изпълнител са потвърдени. 
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Част ЧЕТВЪРТА 
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.   

Справката за дейността на Съдията по вписванията през 2014 г. 

показва, че са извършени, както следва: 

1. Вписвания – общо 4332 броя, от които: 

- Продажби – 1388 броя; 

- Дарения – 155 броя; 

- Замени – 27 броя; 

- Наеми – 49 броя; 

- Аренди – 584 броя; 

- Законни ипотеки – 27 броя; 

- Договорни ипотеки – 79 броя; 

- Заличаване на ипотеки – 102 броя; 

- Възбрани – 270 броя; 

- Постановления на ДСИ – 14броя; 

- Постановления на ЧСИ – 24 броя; 

- Искови молби – 25 броя; 

- Делби – 53 броя; 

- Обявени завещания – 15 броя; 

- Откази от вещни права – 18 броя; 

- Констативни нотариални актове – 26 броя; 

- Влезли в сила решения на поземлени комисии – 78 броя; 

- Обстоятелствени проверки – 188 броя; 

- АДС – 15 броя; 

- АОС – 744 броя; 

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

- Право на ползване – 2 броя; 
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- Суперфиция – 5 броя; 

- Други вписвания – 442 броя; 

2. Писмени справки/Удостоверения – 705 броя; 

3. Устни справки – 181 броя; 

4. Справки по молби на държавни органи – 185 броя; 

5. Преписи – 953 броя; 

6. Отбелязвания – 5 броя; 

7. Заличавания – 203 броя. 

През 2013 г. са извършени общо 6556 вписвания, от които: Продажби – 

1282 броя; Дарения – 205 броя; Замени – 8 броя; Наеми – 43 броя; Аренди – 1085 

броя; Законни ипотеки – 14 броя; Договорни ипотеки – 83 броя; Заличаване на 

ипотеки – 97 броя; Възбрани – 308 броя; Постановления на ДСИ – 12 броя; 

Постановления на ЧСИ – 26 броя; Постановления на АДВ/Публ. Изпълнител – 2 

броя; Искови молби – 21 броя; Делби – 47 броя; Обявени завещания – 22 броя; 

Откази от вещни права – 11 броя; Констативни нотариални актове – 40 броя; Влезли 

в сила решения на поземлени комисии – 99 броя; Обстоятелствени проверки – 284 

броя; АДС – 26 броя; АОС – 675 броя; Право на ползване – 10 броя; Други вписвания 

– 2153 броя; Изготвени са Писмени справки/Удостоверения – 559 броя; Устни 

справки – 170 броя; Справки по молби на държавни органи – 201 броя; Заверка 

на преписи – 1231 броя; Заличавания – 332 броя. 

През 2012 г. са извършени общо 3961 вписвания, а през 2011 г. – 4313. 
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Част ПЕТА 
ВЗЕТИ МЕРКИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИЯ 

РЪКОВОДИТЕЛ ЗА РАБОТАТА НА СЪДА 
През 2014 г., за разлика от предходните години, РС – Севлиево не е изпитвал 

особени затруднения във връзка с издръжката, което позволи нормалното 

функциониране на институцията.  

С цел контрол на извършваните разходи от гледна точка на тяхната 

икономичност е издадена Заповед № 27 от 21.02.2014 г. за определяне на лимити на 

разходите за телефонни услуги на телефонните постове, както и за прецизиране 

разходите за консумативи на ползваните копирни устройства и разходите на всички 

канцеларски материали. 

Със Заповед № 10 от 09.01.2014 г., за да се обезпечи организацията и 

контрола при подготовката и изготвянето на статистическите отчети за работата на 

съда през годината са определени служители, които да извършват постоянен контрол 

на деловодните книги и да изготвят статистическите отчети за годината. 

С издадена заповед за набюдение и контрол от страна на определени съдии 

върху работата на отделни служби и звена се гарантира постоянен контрол и по-

голяма ефективност в работата.  

През 2014 г. бяха разработени или обновени и въведени 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 на гражданите; създаване на равни възможности за професионална изява 

и развитие на работещите в съда: Оперативен план на Районен съд – Севлиево за 

2014 г.; Обучителен план на Районен съд – Севлиево за 2014 г.;  Правилник за 

вътрешния трудов ред; Риск - регистър за 2014 г.; Вътрешна процедура за 

мониторинг; Индивидуален сметкоплан за 2014 г.; Вътрешни правила за 

документооборота на счетоводните документи при отчитане на средствата по 

набирателната сметка на Районен съд – Севлиево; Правила за формиране и 

използване на средствата по централизирания фонд СБКО за подпомагане на 
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магистрати и съдебни служители в Районен съд – Севлиево; Правила за определяне и 

разходване на средствата за социално-битово и културно обслужване; Мониторинг 

на човешките ресурси; Стратегия за управление на човешките ресурси; Вътрешни 

правила и процедури за осъществяване на предварителен контрол в Районен съд – 

Севлиево; Методология за оценка на риска; Правила за организация на дейността по 

регистриране на книжата, провеждане и извършване на публична продан; Процедура 

за използване, съхранение и архивиране на документите; Вътрешни правила за 

приемане и отчитане на сигнали и жалби на граждани и юридически лица, относно 

организацията и административната дейност на Районен съд – Севлиево; Вътрешни 

правила за приложението на антикорупционни мерки и политики в организацията на 

работа; Процедура за реда и документооборота при определяне и изплащане на 

средства за вещи лица, съдебни заседатели и свидетели и за възстановяване на 

гаранции и освободени държавни такси; Вътрешни правила за случайно 

разпределение на делата в Районен съд - Севлиево, в сила от 01.01.2015 г.; Вътрешни 

правила за възлагане на обществени поръчки; Правила за регистриране, използване, 

съхраняване и унищожаване на печати. 

Прилагането на разработените вътрешни правила за финансово управление 

и контрол допринася за адекватно и качествено управление на съда, което гарантира 

ефективно, бързо и достъпно правосъдие, устойчивост и по-голямо обществено 

доверие.  

При изпълнението на Стратегическия план, разработен за периода 2011 г. – 

2016 г., продължава реформирането на съда и неговата дейност. Приоритетите на РС 

- Севлиево са свързани с разработването на системи за управление и контрол, 

включващи политики и процедури, въведени от ръководството с цел: оптимизиране 

на управлението в съда за обезпечаване на ефективно, качествено и срочно решаване 

на образуваните в съда дела; оптимизиране и подобряване дейността на 

администрацията за постигане на качествени, бързи и достъпни административни 

услуги; добро финансово управление, законосъобразност и прозрачност при 

изразходване на финансовите средства; създаване на равни възможности за 

професионална изява и развитие на работещите в съда; стриктно съблюдаване 

изискванията на ЗСВ, ПАС, Закона за защита на класифицираната информация, 

Закона за защита на личните данни и др.; стриктно съблюдаване на установения 

вътрешен ред; улесняване и оптимизиране достъпа до съдебна информация; мерки за 
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борба с корупцията и конфликти на интереси с цел поддържане на антикорупционна 

работна среда; оптимизиране комуникацията с обществеността; повишаване на 

общественото доверие и прозрачност относно работата на съда; управленско 

планиране, отчетност, оптимално и ефективно използуване на статистики и 

информационни технологии за постигане целите на стратегическия план; обмен на 

добри практики и участие при изготвянето на законопроекти и инициативи относно 

нормативната уредба, свързана с работата на съда. 

За постигане целите на стратегическия план се прилага управленско 

планиране, отчетност, оптимално и ефективно използуване на статистики и 

информационни технологии. Осъществява се периодичен анализ на 

административните процедури с цел оптимизиране на документооборота, както и 

периодичен анализ на данните от статистическите отчети и тенденциите, които 

влияят върху работата на съда. Съдът използва статистическите отчети при вземане 

на управленски решения, за ефективното разпределение на ресурсите и намаляване 

забавянето на делата, както и за бъдещото планиране. Чрез въвеждане на контролни 

механизми се минимизират идентифицираните рискове. Подобрява се политиката и 

практиката по управление на човешките ресурси. 

През отчетната година е запазена създадената организация за разпределение 

на делата, съгласно принципа на случайния подбор. За разпределение се използва 

програмата Law Choice, разработена от администрацията на ВСС и внедрена в 

Районен съд – Севлиево през м. юни 2006 г. Използването на софтуера предполага, че 

всички съдии получават еднакъв брой дела. За да се осигури относително еднаква 

натовареност на отделните съдии според тежестта на делата, разпределението се 

извършва по редица подпоказатели. Въвеждането на подробните показатели при 

разпределението на делата е съгласувано с всички съдии. В края на отчетната година, 

след проведено обсъждане на общо събрание на съдиите, бяха изработени изцяло 

нови Вътрешни правила за разпределение на делата и беше издадена Заповед № 295 

от 15 декември 2014 г. във връзка със създаване на организация на разпределението 

на постъпващите граждански и наказателни дела. Двата документа действат от 01 

януари 2015 г. 

През отчетната година, поради дисбаланса в натоварването на гражданските 

и на наказателните съдии, считано от 12 май 2014 г., образуваните ГЧД по гл. 

ХХХVІІ ГПК (Заповедно производство по чл. 410 ГПК и по чл. 417 ГПК) се 
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разпределят между всички съдии, включително наказателните съдии, при 100 % 

натовареност. Образуваните ЧГД за даване на разрешения за извършване на 

действия на разпореждане с влогове на деца и на лица, поставени под запрещение, и 

които дела не следва да се разпределят по дежурство, се разпределят между всички 

съдии, включително наказателните съдии, при 100 % натовареност.  

Редовно е изготвян график за дежурства на съдиите по материя – гражданско 

и наказателно правораздаване. По този начин е създадена отлична организация и 

координация на съдиите и отделните служби при издаване на разрешения за теглене 

на суми, назначаване на особен представител, извършване на обиски, претърсвания и 

изземвания, разпити, след направено искане по реда на НПК, разглеждане на 

незабавни производства, мерки за неотклонение, дела за разкриване на банкова 

тайна и други.    

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.  

Намираме за целесъобразно продължаването на традицията за срещи – 

семинари между съдиите от съдебния окръг по актуални теми по приложението на 

закона и статута на съдиите. По този начин ще се подобри обмяната на информация 

между колегите.  

Управленските решения при планирането, утвърждаването и корекциите на 

бюджетната сметка на РС – Севлиево се вземат в съответствие с разпоредбите на 

Закона за устройство на държавния бюджет, Закона за държавния бюджет 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. 

Всичко гореизложено показва, че работата на съда през 2014 г. заслужава 

положителна оценка – при не малка натовареност на работещите съдии и съдебни 

служители, няма забавяне при движението на делата и произнасянето на съдебните 
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актове. Достигнат е почти максимално възможния резултат на броя на свършените 

дела спрямо общия броя дела за разглеждане, както и процент на свършилите дела в 

срок до 3 месеца от датата на тяхното образуване от повече от 95 %.  

Част ШЕСТА 
СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

1. Сграден фонд и проблеми 

Сградата на Районен съд - град Севлиево е масивна, триетажна, със сутерен, 

въведена в експлоатация през 1996 г. През 2009 г., съгласно указания на 

Министерство на правосъдието, бяха предприети действия за актуализиране на акта 

за държавна собственост. Издаден бе нов АДС № 1788 от 07.07.2009 г. 

В сградата се помещават следните структурни звена: Районен съд - Севлиево, 

Районна прокуратура – Севлиево и Служба по вписванията.  

Във връзка с Доклад на Инспектората по чл. 46 от Закона за администрацията 

от извършена проверка по изпълнението на договорната дисциплина при отдаване 

под наем на имоти, собственост на Министерство на правосъдието в Габровски 

съдебен район и дадено задължително указание, считано от м. април 2014 г. 

договорът за отдаване под наем на помещение за банков офис е прекратен. 

Съдебните зали и службите на съда са разположени на трите етажа на 

сградата, а Районна прокуратура заема част от първи етаж. 

През 2014 г. охраната на съдебната палата се осъществяваше от служители 

на областно звено „Охрана” гр. Габрово към ГД "Охрана" при МП и СОД при ОД на 

МВР гр. Габрово. Във връзка с получено уведомление от МВР за прекратяване на 

договора за охрана на сградата, считано от м. септември 2014 г. охраната със 

сигнално-охранителна техника се поддържа от частна фирма.  

Както във всички отчетни доклади за последните 10 години, така и в този, 

следва да се посочи, че архитектурната среда около съдебната палата и вътре в 

сградата не е пригодена за достъп на хора с физически увреждания. За изпълнение 

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 

е необходимо да се осигури достъпност на съдебната палата и да се предприемат 

мерки за адаптирането на физическата среда към нуждите на хора с увреждания чрез 
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изграждането на платформа за придвижване поне до първия етаж на сградата. След 

обмисляне на различни варианти за решаване на проблема, проучихме възможността 

за монтиране на стълбищен платформен подемник (самоходно устройство) – 

подходящ за хора в инвалидни колички и със затруднено придвижване. Платформата 

се монтира по стъпала. В паркирано положение е сгъната към парапета или стената и 

не пречи на нормалното използване на стълбището. След поредица от искания до 

ВСС за финансиране на закупуването на устройството, едва през 2013 г. се получи 

отговор, съдържащ отказ за финансиране, мотивиран с висока стойност.  

През 2014 г. против Районен съд – Севлиево е образувано дело по Закона за 

защита от дискриминация. На първа инстанция, с решение № 480/13.11.2014 г. по гр. 

д. № 1504/2014 г. по описа на Районен съд – Габрово, Районен съд – Севлиево е 

осъден да преустанови дискриминационното третиране спрямо ищеца и да се 

въздържа в бъдеще от по-нататъшни нарушения, чрез отстраняване на 

съществуващите архитектурни бариери, изграждане и поддържане на архитектурна 

среда в района на Районен съд – Севлиево, гр. Севлиево, ул. Стефан Пешев № 6, 

която да не затруднява достъпа на лица с увреждания до районния съд, на основание 

чл.71, ал.1, т.2 от ЗЗДискр.; да заплати на ищеца сумата от 10 000 лв. – обезщетение 

за претърпени неимуществени вреди, ведно със законната лихва от 02.07.2014 г. до 

окончателното изплащане, на основание чл.71, ал.1, т.1 и т.3 от ЗЗДискр; като до 

размера на претендираната сума от 12 000 лв. искът е отхвърлен, като неоснователен 

и недоказан; да заплати на ищеца сумата от 36 лв. – разноски по делото; да заплати 

на адвоката на ищеца сумата от 830 лв. – адвокатско възнаграждение, на основание 

чл.38 от Закона за адвокатурата; да заплати чрез Районен съд – Габрово държавна 

такса в размер на 430 лв. Решението е обжалвано от страна на Районен съд – 

Севлиево и предстои произнасяне на въззивния съд. 

Проблемът с достъпната за хора увреждания архитектурна среда е особено 

значим и ръководството на съда ще продължи да търси начини за решаване му. За 

целта са необходими средства, които следва да се осигурят или от ВСС от бюджета 

на съдебната власт, или от Министрество на правосъдието, доколкото Министърът на 

правосъдието управлява имуществото на съдебната власт. За съжаление обаче през 

изминалите години не е получено съдействие от посочените органи, с което се 

създава усещане за незаинтересованост от тяхна страна за решаване на ситуацията.  
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Наред с изложеното по-горе, в съдебната палата няма специално устроено 

санитарно-хигиенно помещение за хора с увреждания. Едно от помещенията на 

първи етаж би могло да бъде преустроено за тази цел, за което също ще бъде 

необходимо допълнително финансиране. 

Съгласно протокол за обследване сигурността на сградата на Районен съд – 

Севлиево от 09.07.2014 г. и с оглед изпълнение на изискванията на Наредба № 4 от 

10 януари 2008 г. за правилата и нормите за безопасност и охрана при проектиране, 

строителство, реконструкция, модернизация и експлоатация на обектите на 

съдебната власт е необходимо: Обособяване на зона за сигурност с контролиран 

достъп за съдии и прокурори на етаж III на сградата, чрез монтиране на лека 

конструкция и две врати с магнитен достъп след помещението на деловодството и 

съдебните секретари; Обособяване на входно-изходна зона, чрез монтиране на 

металдетекторна рамка, турникет и парапет след главния вход на сградата, разделящ 

влизащите и излизащи граждани; Разширяване на видеонаблюдението на сградата 

чрез монтиране на общо 7 броя камери; Разширяване на пожароизвестителната 

система като се монтират допълнителни датчици в помещенията на РС и РП, в това 

число и архивите им, и се осигури автоматично опвестяване на служители от ОЗ 

„Охрана” – Габрово при сигнал на системата; Прозорците на първия етаж на сградата 

да бъдат обезопасени с ограничители за отварянето им; Прозорците на съдебните 

зали и тези на административните ръководители да не позволяват видимост отвън 

навътре. Няколко пъти през годините назад сме депозирали искане до ВСС за 

отпускане на сума за изпълнение на мероприятията. Такива се отказват.  

Отопляването на сградата се извършва от парна инсталация, работеща на 

природен газ, която е проектирана и изградена през 90 - те години на миналия век. 

При изграждането е предвидено сградата да се отоплява на нафта от собствена 

котелна централа, към която през 2001 г. е монтирана газова горелка и от тогава за 

отопление се използва природен газ. Отоплителната инсталация проявява дефекти, 

но най-големият проблем е, че е неефективна, тъй като поставените радиатори са 

пригодени да работят на пара, а не с вода. От 2010 г. периодично са правени искания 

до ВСС и до Министерство на правосъдието за отпускане на средства за 

реконструкция на отоплителната система на съда. Нямаме писмени отговори на 

исканията.  

2. Техническа обезпеченост 
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В Районен съд – гр. Севлиево новостите са внедрени и се използват в интерес 

на по-доброто обслужване на гражданите, както и за подобряването на качеството на 

работа и сигурността на информацията.  

За управление на работния поток документи досега бе използвана уеб-

базирана система, изискваща автентикация за регистриране на входящи и изходящи 

документи: общо деловодство, съдебно-изпълнителна служба, дневници и заповедна 

книга при административния секретар, но след започване на цялостна работа и 

отразяване на всички деловодни действия с програмата „САС – съдебно 

деловодство” на фирма „Информационно обслужване” АД – гр. Варна, както и 

пряката свързаност на входящия документ с образуването му в дело или 

прикачването му към дело, регистрирането на входящите и изходящите документи 

вече се извършва в тази система.  

Електронните регистри са съобразени с изискванията на Правилника за 

администрацията съдилищата. В дневниците, които са част от автоматизираната 

система за управление на делата - САС, не се допуска изтриване (заличаване) на 

направените регистрации и в тях се отбелязват всички следващи изменения или 

поправки. Отбелязванията се номерират последователно. Също така не се допуска 

промяна или изтриване на страни по дела, с цел намаляване на неволни грешки или 

многократно въвеждане на едни и същи имена в системата. 

В старата уеб – базирана система останаха да се водят Заповедната книга на 

съда и дневниците на административния секретар. Издадени са конкретни заповеди 

относно воденето и разпечатването на деловодните регистри. 

През месец декември 2013 г. бе получена новата тестова версия на 

програмата за случайно разпределение LawChoice, разработена от ВСС и същата бе 

въведена в експлоатация от 01.01.2014 г.  

На двама съдебни деловодители са осигурени електронни подписа, 

посредством които се осъществява достъп до НБД „Население”. Един електронен 

подпис се ползва от председателя на съда. 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 
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за обмен на електронни запори. Тъй като банките не са предоставили достъп чрез 

специализиран софтуер, все още не са извършвани запори по електронен път. 

В изпълнение на чл.215 от Закона за съдебната власт на две лица от Районен 

съд – Севлиево е предоставен достъп за извършването на справки чрез услугата 

„Отдалечен достъп” до данните в информационната система на Имотен регистър, 

съгласно Инструкцията за осигуряване на безплатен достъп на органите на съдебната 

власт до Имотния регистър (Служба по вписванията) чрез приложението «И-

Кадастър». 

Монтираните през 2009 г. информационни дисплеи “АМ – ПРО” на фирма 

„ЕОС Електроникс” се оказаха една надеждна система, като осигурява комфорт по 

време на работа с модерния и разбираем вид, както за потребителите на системата, 

така и за посетителите на сградата на съда. 

В две от съдебните зали се използуват системи за паралелен звукозапис на 

съдебните заседания.  

Деловодната система на “Информационно обслужване” АД гр. Варна – САС 

– Съдебно деловодство постепенно разширява възможностите си за управление на 

делата и редуциране на рисковете от допускане на грешки от потребителите. 

Периодично се обновява и ако има недостатъци, се уведомява фирмата за това. За 

изготвянето на статистиката са направени ръководства, които са раздадени на 

съответните служители, отговарящи за съставянето й. 

В САС се въвеждат входящите документи по наказателни дела, прикачат се 

протоколите от съдебни заседания и съдебните актове по всички видове дела. Във 

връзка тенденцията всички документи по делата, които не са генерирани от САС, а 

са внесени като начални или съпровождащи, е необходимо осигуряването на 

високоскоростни документни скренери, както и нов сървър за съхранение на 

данните. 

През м. май 2014 г. стартира интегрираният модул към САС подаващ 

информация към ядрото на Единната информационна система за противодействие на 

престъпността (ЕИСПП). Успоредно с въвеждането на наказателни дела се подават и 

данни към ЕИСПП. 

В деловодството на Районен съд – Севлиево, на разположение на 

гражданите е предоставен софтуерен продукт за синтез на реч Speechlab 2.0. 

Продуктът може да се използва най-вече от възрастни хора, незрящи и хора със 
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зрителни увреждания, хора с нарушения в слуха или неграмотни граждани при 

запознаване със съдебните актове по граждански и наказателни дела. Съдебните 

деловодители са обучени да оказват съдействие на гражданите при ползването на 

продукта. 

В Бюро съдимост се използва системата, разработена от фирма „Индекс – 

България”. Съгласно сключен договор за разширено следгаранционно обслужване на 

АИС “Бюра съдимост”, Консорциум “Лирекс БГ” ООД – “Индекс – България” ООД 

осигурява постоянен контрол, навременно разрешаване на проблеми и въвеждане на 

актуализации от фирмата – разработчик. Чрез периодичните актуализации се 

осигурява актуална информация за лицата, чрез изградения достъп до НБД 

„Население”.  

През отчетната година работата на съда бе оптимално обезпечена 

технически, но за следващата година ще бъде необходима подмяната поне на четири 

и ъпгрейд на четири броя работни станции, с оглед широкото навлизане на по-нови 

операционни системи. 

Необходимо е закупуването на нов климатик за сървърното помещение. През 

месец ноември на отчетната година, закупения през 2004 г. климатик отново спря да 

работи, което наложи нова цялостна профилактика и ремонт. Установи се, че след 

извършваните профилактики и ремонти вече е невъзможна нормалната работа на 

компресора. Основният ремонт на климатичната техника вече е нецелесъобразен, а 

нуждата от него е неотложна, тъй като в резултат от работата на 3 броя сървъри и 

комуникационна техника, в сървърното помещение се отделя денонощно топлина. 

Освен това, след извършения преглед от специалисти стана известно, че 

горепосочената климатична система използва охлаждащия газ фреон тип R22 – 

рециклиран, разрешен до 2015 г., поради строгата забрана за наличието, 

продажбатата и съхранението на свеж фреон R 22 след 01.01.2015 г. 

Районен съд - Севлиево има действаща интернет страница: 

http://sevlievo.court-bg.org/.  

Изпълнени са изискванията на чл.64 от Закона за съдебната власт за 

незабавно публикуване на съдебните актове на Интернет страницата на съда. 

Постановените 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 
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съхраняват от деловодната система на фирма “Информационно обслужване” – Варна 

“САС – Съдебно деловодство” 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, 

разработен по Проект “Обновени информационни системи за по-добро обслужване”. 

Достъпът до публикуваните съдебни актове може да бъде осъществен по максимално 

опростен начин – т.е. без необходима регистрация или някакви препятствия за 

достъп до страницата на съда, чрез използване на главното потребителско меню в 

дясно в Интернет – страницата на Районен съд – Севлиево, а именно: „Постановени 

съдебни актове”, което се дели на „Постановени съдебни актове по наказателни 

дела” и „Постановени съдебни актове по граждански дела”. Посочена е и връзка към 

Централизиран интерфейс за съдебните актове на всички съдилища: 

http://legalacts.justice.bg/, както и Указания за потребителите за достъпа до 

публикуваните съдебни актове. В разделите за граждански и наказателни дела 

информацията е изложена по месеци и години. С отварянето на връзката към даден 

месец, съдебните актове са подредени според датата на съответния месец на тяхното 

постановяване. Самата дума „Решение”, „Определение”, „Присъда”, и 

„Разпореждане” са връзки към самия съдебен акт.  

В стартовата страница на съда, на видно и достъпно място са публикувани 

Указания за потребителите на Интернет – страницата на Районен съд – Севлиево 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. 

Вътрешните правила за организацията на публикуване на съдебните актове на 

Интернет страницата на съда, винаги актуални, се намират в главното потребителско 

меню на сайта, в раздел „Правила, свързани с дейността на съда и работата с 

граждани”.  

 

 

Януари 2015 г.   

гр. Севлиево     

Изготвил доклада: Павел Неделчев – 

Административен ръководител –  
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Председател на Районен съд - гр. Севлиево 
 


