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

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

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

дейността на Районен съд – Севлиево по прилагането на Закона през 2021 г. 

 

І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

1. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ НА СЪДИИТЕ 

Районен съд – Севлиево е започнал 2021 г. с утвърдена щатна 

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

и един държавен съдебен изпълнител и един съдия по вписванията.  

В началото на годината съдийските щатове са били заети от съдиите 

Станислав Иванов Цветков, Гергана Николаева Божилова, Христо Николов 

Христов и Биляна Димитрова Коева. 

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

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

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

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

Иванов Цветков е определен за изпълняващ функциите „административен 

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

24.11.2019 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител. 

С решение по протокол № 16 от заседанието на Съдийската колегия на 

Висшия съдебен съвет, проведено на 18 май 2021 г., на основание чл. 194б, 

ал. 4 от ЗСВ, съдия Станислав Цветков е назначен на длъжността 

„Административен ръководител – председател“ на Районен съд – Севлиево. 

Съдия Станислав Цветков встъпва в длъжност на 02.06.2021 г. 

Назначаването на съдия Павел Неделчев в друг орган на съдебната 

власт и освобождаването от длъжност на съдия Валерия Иванова Аврамова – 

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

на работата и функционирането на всички звена в съда през 2021 г. С 

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

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

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

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

считано от датата на встъпване в длъжност. Съдия Коева встъпва в длъжност 

на 16 декември 2019 г. Очакванията, че нейното назначаване ще се отрази 

благоприятно на работата на съда и ще снижи нивото на свръхнатовареност 

за жалост не се оправдаха. От 23 март 2020 г. до края на 2020 г. съдия Биляна 

Коева ползва отпуск поради временна неработоспособност. Считано от 

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

бременност и раждане, от 30.12.2020 г. до 30.09.2021 г. е ползвала отпуск 

поради бременност и раждане в размер на остатъка до 410 дни, а от 

01.10.2021 г. ползва отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст. При 

създалият се остър кадрови дефицит изпълняващият функциите 

„административен ръководител – председател“, а в последствие 



 

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

въпреки осъществяваните допълнителни дейности – организационни, 

административни и „Бюро съдимост”, е работил при натовареност от 100% и 

е участвал наравно с останалите съдии в графика на дежурствата. През 2021 

г., делата, останали несвършени от съдия Валерия Аврамова са били 

разглеждани и решавани от съдиите Станислав Цветков, Гергана Божилова и 

Христо Христов.  

Поради продължителността на неработоспособността на съдия Коева 

са били отправяни искания към „административния ръководител – 

председател“ на Окръжен съд – Габрово, за командироване на съдия от 

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

Севлиево за неопределено време. Поради липса на съгласие на съдия от 

състава на Районен съд – Габрово, в Районен съд – Севлиево е бил 

командирован съдия от Районен съд – Габрово, но за срок не повече от три 

месеца. 

С решение по протокол № 14 от дистанционното заседание чрез 

видеоконферентна връзка на Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено 

на 22.07.2021 г., на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от Закона за съдебната власт 

бе съкратена 1 (една) свободна длъжност „съдия“ в Районен съд – Севлиево, 

считано от датата на вземане на решението.  

Със свое становище до Комисията по атестирането и конкурсите към 

Съдийската колегия на ВСС председателят на съда е изразил позицията си, 

че РС – Севлиево се намира в затруднено положение, породено от един 

незает съдийски щат и продължителното отсъствие на съдия Биляна Коева. 

Съкращаването на щатна длъжност „съдия“ ще доведе до изключителни 

затруднения в организацията на работата и функционирането на всички 

звена в съда, до невъзможност от поддържане на специализация на съдиите, 

свръхнатовареност на магистратите, невъзможност за командироване на 

съдии от РС – Габрово, влошаване на показателите срочност и бързина на 

правораздаването. Изразено е становището, че приемането на едно такова 

решение не е целесъобразно и необходимостта от същото следва да се 

постави на обсъждане на база обективен анализ на натовареността на РС – 

Севлиево. Приемането на още едно такова решение, в рамките на по-малко 

от три години, имайки предвид съкращаването и на друга такава щатна 

длъжност в края на 2018 г., е изцяло нецелесъобразно, тъй като на практика 

представлява съкращаване с една трета на магистратския щат на съда.     

 От протоколите от съответните заседания на КАК при Съдийската 

колегия на ВСС, от стенографския протокол от заседанието на Съдийската 

колегия на ВСС, проведено на 13.07.2021 г., както и от стенографския 

протокол от заседанието на Пленума на ВСС, проведено на 22.07.2021 г., по 

никакъв начин не личи становището да е било докладвано, както и изобщо да 

е спомената темата за състоянието на кадровата обезпеченост на Районен съд 

– Севлиево. 



 

През месец август 2021 г. от страна на председателя на РС – Севлиево е 

отправено мотивирано искане до Комисията по атестирането и конкурсите 

към Съдийската колегия на ВСС, на осн. чл. 38, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, да разгледа 

и предложи на Съдийската колегия на ВСС проект на решение за 

увеличаване на щатната численост на Районен съд – Севлиево с 1 (една) 

длъжност „съдия“, тъй като това е целесъобразно, ще облекчи състоянието на 

свръхнатовареност, ще позволи поддържането на специализация на съдиите 

по материя и ще запази традиционното срочно и качествено приключване на 

делата. 

С решение по протокол № 34 от заседанието на Съдийската колегия на 

Висшия съдебен съвет, проведено на 05 октомври 2021 г., предложението на 

административния ръководител – председател на Районен съд - Севлиево за 

увеличаване щатната численост на Районен съд – Севлиево, чрез разкриване 

на 1 (една) длъжност „съдия“ е оставено без уважение.    

Държавен съдебен изпълнител до 25.02.2021 г. е била Снежина 

Евгениева Дянкова, назначена при условията на чл. 68, ал. 1, т. 4 от КТ. Със 

заповед № СД-01-49/18.02.2021 г. на министъра на правосъдието е 

прекратено трудовото правоотношение със Снежина Евгениева Дянкова, 

считано от 25.02.2021 г. на осн. чл.325, ал.1, т.8 от КТ. След проведен 

конкурс, министърът на правосъдието е сключил трудов договор № СД-01-

97/19.02.2021 г. с Владислав Димитров Шишков на осн. чл.268, ал.4 от ЗСВ и 

чл.67, ал.1, т.1 от КТ, за изпълнение на длъжността „държавен съдебен 

изпълнител“ при Районен съд – Севлиево. Същият е встъпил в изпълнение на 

длъжността на 25.02.2021 г.  

Съдия по вписванията е била Росица Грозева Грозева. Трудовият й 

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

от КТ.  

 

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

ВКС и ВАС”, а съдия Христо Христов е с ранг „съдия в АС“. 

Почти всички съдии са с продължителен юридически и съдийски стаж. 

Към края на 2021 г. съдия Цветков е с общ юридически стаж от 28 години и 

11 месеца, от които 16 години и 7 месеца като съдия; съдия Божилова е с 

общ юридически стаж от 26 години и 5 месеца, от които 23 години и 2 

месеца като съдия; съдия Христов е с общ юридически стаж от 15 години и 5 

месеца, от които 11 години и 2 месеца като съдия; съдия Коева е с общ 

юридически стаж от 5 години и 7 месеца, от които 4 години и 5 месеца като 

съдия. 

Държавният съдебен изпълнител Владислав Шишков е с общ 

юридически стаж от 10 месеца. 

Съдията по вписванията Росица Грозева е с общ юридически стаж от 

10 години и 4 месеца. 

 



 

Разпределението на делата между съдиите е извършвано на принципа 

на случайния подбор, чрез електронно разпределение, съобразно 

поредността на постъпването им, по материя и видове дела, при спазване 

изискванията на чл.9, ал.1 от Закона за съдебната власт. За разпределението 

им е използвана Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС). 

Разпределението на делата е извършвано от и.ф. административен 

ръководител, в последствие административен ръководител, а когато отсъства 

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

дежурство са разпределяни от съответния дежурен наказателен и граждански 

съдия. 

От началото на 2021 г., съгласно съответни решения на общото 

събрание на съдиите, наказателните дела са разпределяни между съдиите 

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

съгласно Вътрешните правила за случайно разпределение на делата и 

определяне и отчитане на натовареността на съдиите, или съгласно Решение 

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

съдиите, разглеждащи граждански дела. Гражданските дела са били 

разпределяни между съдиите Христо Христов и съответният съдия, 

командирован от РС – Габрово в РС – Севлиево, с изключение на тези, които 

съгласно Вътрешните правила за случайно разпределение на делата и 

определяне и отчитане на натовареността на съдиите, или съгласно Решение 

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

съдиите, разглеждащи наказателни дела. Частните граждански дела, имащи 

за предмет разкриване на банкова тайна или сведения от Централния 

депозитар, са разпределяни на дежурния наказателен съдия. Съдиите, 

разглеждащи наказателни дела, са участвали наравно с гражданските съдии 

при разпределението и разглеждането на частни граждански дела от 

заповедното производство и по молби за теглене на средства от банковите 

сметки на лица, настанени в социални заведения. Постъпващите в дните от 

понеделник до петък граждански дела по дежурство, както и делата по чл.64 

и чл.65 НПК, са разпределяни на дежурния граждански съдия, а 

наказателните дела по дежурство – на дежурния наказателен съдия. В 

почивните съботни и неделни дни делата по дежурство независимо от 

материята, както и делата по чл.64 и чл.65 НПК, се разпределяни на 

съответния дежурен съдия. В случаите на отвод на всички наказателни съдии 

по конкретно наказателно дело или отвод на всички граждански съдии по 

конкретно гражданско дело, съответното дело е било разпределяно между 

всички съдии, разглеждащи граждански, съответно наказателни дела, като за 

целта се ползват нарочно създадените групи в ЕИСС. Съгласно решение на 

общото събрание на съдиите, взето на 09.01.2020 г., дежурствата в дните от 

понеделник до петък, включително и когато има празничен ден, са давани от 

един граждански и един наказателен съдия, а в дните събота и неделя – 

дежурството се е поемало от един определен съдия.  



 

В края на месец март 2021 г. един магистрат и четирима съдебни 

служители бяха установени като носители на вируса COVID-19. За 

предотвратяване разрастването на заразата в съда и с цел опазване живота и 

здравето на магистратите, съдебните служители и гражданите, със Заповед 

от 31.03.2021 г. бе преустановено разглеждането на дела в открити съдебни 

заседания, с изключение на определени видове за периода от 01.04.2021 г. до 

14.04.2021 г. включително. Със заповедта почти изцяло бе ограничен 

достъпа до съдебната сграда и бяха предприети още по-строги 

противоепидемични мерки. Със Заповед от 14.04.2021 г. бе въведен нов 

пропускателен режим и противоепидемични мерки за периода от 15.04.2021 

г. до 30.04.2021 г. Делата, чието разглеждане бе преустановено в посоченият 

по-горе период от време, както и тези, стоящи за разглеждане от заболелият 

магистрат, бяха пренасрочени за по-късни дати. Същевременно делата, 

стоящи за разглеждане от заболелият магистрат, по които се дължи 

произнасяне в съкратени срокове, бяха преразпределени за разглеждане от 

други съдии.  

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

функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – 

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

Севлиево, в следствие продължителното отсъствие на съдия Биляна Коева, 

разглеждаща преимуществено граждански дела и наличието на един незает 

съдийски щат, въведената специализация по материя между съдиите, за 

предотвратяване работата в условията на свръхнатовареност на 

магистратите, работещи в РС - Севлиево, отказа на съдиите от РС – Габрово 

да бъдат командировани доброволно за срок от една година и предстоящото 

им периодично командироване за срок от три месеца, както и за постигане на 

ефективност от работата на командирования в РС – Севлиево магистрат е 

било наредено делата, стоящи за разглеждане от съдия Биляна Коева, 

останали несвършени от нея, да се преразпределят на командирования в РС – 

Севлиево магистрат, а след неговото откомандироване същите да се 

преразпределят на новокомандирования в РС – Севлиево съдия. Разпоредено 

е било новопостъпилите дела да се разпределят на принципа на случайния 

подбор, чрез електронно разпределение, съобразно поредността на 

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

чл. 9, ал. 1 от Закона за съдебната власт и в съответствие с решенията на 

Общото събрание на съдиите в РС - Севлиево. Делата, останали несвършени 

от откомандирования съдия са били преразпределяни на 

новокомандирования магистрат от РС – Габрово. 

 

През 2021 г. процентът на натовареност на всички съдии в Районен съд 

- Севлиево е бил 100 %.    

Процентът на натовареност на наказателните съдии по всички видове 

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

Районен съд – Севлиево Вътрешни правила за случайно разпределение на 



 

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

Процентът на натовареност на гражданските съдии по всички видове 

наказателни дела, предвидени за разглеждане от тях, съгласно Вътрешните 

правила за случайно разпределение на делата и определяне и отчитане на 

натовареността на съдиите, е бил 100%. 

При кадрови състав от четири районни съдии в края на отчетния 

период и отработени 46 човекомесеца, през 2021 г., на база дела за 

разглеждане, натовареността по щат е била 47,65, а действителната 

натовареност е била 49,72. Натовареността на база свършени дела, по 

щат е била 43,60, а действителната натовареност – 45,50. 

През 2020 г. при кадрови състав от четири районни съдии и 

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

натовареността по щат е била 35.50, а действителната натовареност е 

била 47.33. Натовареността, на база свършени дела, по щат е била 32.23, 

а действителната натовареност - 42.98.   

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

съдии, а след тази дата от четири съдии и отработени 53 човекомесеца, на 

база дела за разглеждане, натовареността по щат е била 35.58, а 

действителната натовареност е била 40.28. Натовареността, на база 

свършени дела, по щат е била 32.63, а действителната натовареност - 

36.94.  

През 2021 г. индексът на натовареност на Районен съд – Севлиево, 

формиран като сбор от индексите на индивидуална натовареност на съдиите, 

изчислени чрез Системата за изчисляване на натовареността на съдиите, е 

630,20. При 4 съдии по щат, средният индекс е 157,55. Като се вземе под 

внимание разпоредбата на чл. 16, ал. 2 от Правилата за оценка на 

натовареността на съдиите, следва че съдиите са били високо натоварени. 

Индексът на натовареност на съдия Станислав Цветков е 182,08. Имайки 

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

натовареността на съдиите, следва че съдия Цветков е бил изключително 

високо натоварен (свръхнатоварен). Индексът на натовареност на съдия 

Христо Николов Христов е 173,48, тоест в близост до границата на 

свръхнатовареност. Индексът на натовареност на съдия Гергана Божилова е 

137,07, тоест съдията е бил високо натоварен. 

През този отчетен период не е възможно коректно да се посочи 

индексът на натовареност на РС – Севлиево и на натовареността на съдиите, 

доколкото има съществени пропуски при отчитане на тези показатели от 

модула „Натовареност“ на ЕИСС и неговата функционалност. 

 

2. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ НА СЪДЕБНАТА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Съдебните служители са заемали длъжности съгласно Класификатора 

на длъжностите в администрацията на съдилищата и при съобразяване на 



 

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

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

Ръководни длъжности: административен секретар; 

Специализирана администрация: 5 съдебни секретари, 7 съдебни 

деловодители, съдебен архивар и 3 призовкари; 

Обща администрация - експертни длъжности в обща администрация: 

системен администратор и счетоводител; 

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

Административен секретар е била Милена Чернева. Същата е 

подпомагала административния ръководител, при общото административно 

ръководство, организирала е и е контролирала дейността на съдебните 

служители и съдебните заседатели, водила е служебните досиета, 

извършвала е и много други действия, предвидени в Правилника за 

администрацията и поредица от нормативни актове, като е съвместявала и 

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

разчетно-платежните ведомости за изплащане на заплатите на съдиите, 

държавния съдебен изпълнител, съдията по вписванията и съдебните 

служители; както и месечни хонорарни ведомости за възнагражденията на 

съдебни заседатели, вещи лица, особени представители, преводачи, 

тълковници и свидетели.   

Финансово-счетоводната дейност е осъществявана от счетоводителя 

Петранка Иванова, която е подпомагала административния ръководител, за 

правилното и законосъобразно използване на финансовите ресурси и 

опазване на паричните средства и стоково-материалните ценности.  

Системният администратор Мирослава Герганова е отговаряла за 

въвеждането и поддържането на информационните и периферните системи в 

съда, поддържала е наличния хардуер и софтуер.  

Поради голямата площ на съдебната сграда и невъзможността 

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

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

Двама съдебни деловодители са работили в съдебно-изпълнителната 

служба. Останалите служители от специализираната администрация са били 

разпределени за работа по граждански и по наказателни дела - трима 

съдебни деловодители и двама съдебни секретари по граждански дела и 

двама съдебни деловодители и трима съдебни секретари по наказателни 

дела. На съдебните деловодители по наказателни дела е възложено и 

извършването на дейността в бюрото за съдимост поради липса на отделен 

щат.  

Повечето съдебни служителите са с дългогодишен опит в съдебната 

система, придобили са необходимата рутина и изпълняват бързо, качествено 

и съвестно трудовите си задължения. Служителите от специализираната 

администрация работят изцяло в екип с определен съдия. 

През 2021 г. възникнаха трудности в организацията на работа, поради 

продължителното и продължаващо заболяване на един и ползването на 



 

отпуск поради майчинство на друг от съдебните секретари. За преодоляване 

на възникналия проблем бяха обявени три поредни конкурса за заемане на 1 

щатна бройка за длъжността “Съдебен секретар” по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ. 

Първите два бяха прекратени, поради липса на кандидати за заемане на 

длъжността, а след проведения трети пореден конкурс, считано от 05.05.2021 

г. на длъжността е назначен нов служител. 

Със Заповед № РД-14-169/23.06.2021 г., поради придобиване на право 

на пенсия за осигурителен стаж и възраст е прекратено трудовото 

правоотношение с един от съдебните деловодители, считано от 01.07.2021 г. 

Със Заповед № РД - 13 - 124 от 19.05.2021 г. на административния 

ръководител е обявен конкурс за заемане на освободената длъжност 

„съдебен деловодител“. След проведен конкурс с Трудов договор № РД-14-25 

от 17.09.2021 г., считано от същата дата на длъжността, е назначен нов 

служител. 

 

3. КВАЛИФИКАЦИЯ НА СЪДИИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ 

Съдиите от Районен съд - Севлиево полагат усилия за поддържане и 

подобряване на професионалната си компетентност. През 2021 г. поради 

обявената извънредна епидемична обстановка в максимална степен бе 

ограничена възможността за посещаването на семинари и обучения от страна 

на магистратите и съдебните служители. 

През 2021 г. съдиите Станислав Цветков и Гергана Божилова се взели 

участие в регионален семинар на тема „Обзор на отменените съдебни актове 

по НОХД и в производства по чл. 78а от НК.Възобновени наказателни дела 

по реда на глава 33 от НПК. Проблемни моменти по прилагането на Закона“.   

По отношение на работата и квалификацията на служителите, 

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

свързани с пряката им дейност и периодични срещи на служителите с 

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

допринася за качествено изпълнение на задълженията им.  

Съдебни служители са участвали в обучения, както следва:  

Административният секретар Милена Чернева е взела участие в: 

Уебинар "Практическо обучение за работа с Централизираната 

автоматизирана информационна система "Електронни обществени поръчки"; 

Обучение по здравословни и безопасни условия на труд, съгласно 

изискванията на Наредба № РД-07-2 за условията и реда за провеждането на 

периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по 

правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, ДВ 

102/2009 и Наредба № 4 за обучението на представителите в комитетите и 

групите по условия на труд в предприятията, ДВ 133/1998; Електронно 

дистанционно обучение "Covid-19 - проблеми и решения в работата на 

съдебната администрация"; Електронно дистанционно обучение "Прилагане 

на Закона за достъп до обществена информация в съдилищата" и 

Дистанционно обучение от комбинирана обучителна форма "Основни 



 

принципи и актуални моменти при прилагане на Закона за обществени 

поръчки в съдебната система. 

Системният администратор Мирослава Герганова е взела участие в 

обучения по следните теми „Използване на алтернативни средства за 

виртуализация“, „Работа с ЕИСС“ и по Дейност 6 „Провеждане на обучения 

за работа с новите вътрешни правила и за работа с регистрите“. 

Съдебният секретар Рефузе Османова е взела участие в обучение на 

тема „Работа с ЕИСС“. 

 

4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В ЩАТА 

Преместването на съдия Павел Неделчев в друг орган на съдебната 

власт и освобождаването от длъжност на съдия Валерия Аврамова през 2019 

г., продължителното отсъствие на съдия Биляна Коева и съкращаването през 

месец юли на една щатна длъжност „съдия“ наложиха Районен съд – 

Севлиево да работи в условията на остър кадрови дефицит. Частично този 

проблем беше разрешен благодарение на проявеното разбиране от страна на 

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

периодичното командироване на съдии от РС – Габрово в РС – Севлиево. То 

обаче е свързано с отправянето на искания за командироване на съдия на 

всеки три месеца, преразпределението на всички дела на откомандирования 

магистрат на новокомандирования и е временно решение на острия кадрови 

дефицит в Районен съд – Севлиево.     

С решение по протокол № 16 от заседанието на Съдийската колегия на 

Висшия съдебен съвет, проведено на 18 май 2021 г., на основание чл. 194б, 

ал. 4 от ЗСВ, съдия Станислав Цветков е назначен на длъжността 

„Административен ръководител – председател“ на Районен съд – Севлиево. 

Съдия Станислав Цветков встъпва в длъжност на 02.06.2021 г. 

Надеждите, че след приключването на конкурса ще бъдат предприети 

спешни мерки за бързото попълване на съдийският щат, освободен от съдия 

Станислав Цветков след встъпването му в длъжност като административен 

ръководител, обаче не се оправдаха.  

С решение по протокол № 14 от дистанционното заседание чрез 

видеоконферентна връзка на Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено 

на 22.07.2021 г., на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от Закона за съдебната власт 

бе съкратена 1 (една) свободна длъжност „съдия“ в Районен съд – Севлиево, 

считано от датата на вземане на решението.  

Със свое становище до Комисията по атестирането и конкурсите към 

Съдийската колегия на ВСС председателят на съда е изразил позицията си, 

че РС – Севлиево се намира в затруднено положение, породено от един 

незает съдийски щат и продължителното отсъствие на съдия Биляна Коева. 

Съкращаването на щатна длъжност „съдия“ ще доведе до изключителни 

затруднения в организацията на работата и функционирането на всички 

звена в съда, до невъзможност от поддържане на специализация на съдиите, 

свръхнатовареност на магистратите, невъзможност за командироване на 



 

съдии от РС – Габрово, влошаване на показателите срочност и бързина на 

правораздаването. Изразено е становището, че приемането на едно такова 

решение не е целесъобразно и необходимостта от същото следва да се 

постави на обсъждане на база обективен анализ на натовареността на РС – 

Севлиево. Обърнато бе внимание, че приемането на още едно такова 

решение, в рамките на по-малко от три години, имайки предвид 

съкращаването и на друга такава щатна длъжност в края на 2018 г., е изцяло 

нецелесъобразно, тъй като на практика представлява съкращаване с една 

трета на магистратския щат на съда.     

 От протоколите от съответните заседания на КАК при Съдийската 

колегия на ВСС, от стенографския протокол от заседанието на Съдийската 

колегия на ВСС, проведено на 13.07.2021 г., както и от стенографския 

протокол от заседанието на Пленума на ВСС, проведено на 22.07.2021 г., по 

никакъв начин не личи становището да е било докладвано, както и изобщо да 

е спомената темата за състоянието на кадровата обезпеченост на Районен съд 

– Севлиево. 

През месец август 2021 г. от страна на председателя на РС – Севлиево е 

отправено мотивирано искане до Комисията по атестирането и конкурсите 

към Съдийската колегия на ВСС, на осн. чл. 38, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, да разгледа 

и предложи на Съдийската колегия на ВСС проект на решение за 

увеличаване на щатната численост на Районен съд – Севлиево с 1 (една) 

длъжност „съдия“, тъй като това е целесъобразно, ще облекчи състоянието на 

свръхнатовареност, ще позволи поддържането на специализация на съдиите 

по материя и ще запази традиционното срочно и качествено приключване на 

делата. 

С решение по протокол № 34 от заседанието на Съдийската колегия на 

Висшия съдебен съвет, проведено на 05 октомври 2021 г., предложението на 

административния ръководител – председател на Районен съд - Севлиево за 

увеличаване щатната численост на Районен съд – Севлиево, чрез разкриване 

на 1 (една) длъжност „съдия“ е оставено без уважение. 

Независимо от това решение, имайки предвид тенденцията от 

последните години към увеличаване на постъплението от дела, индексът на 

натовареност и действителната натовареност на съда, както и отчетената 

натовареност на магистратите, то в спешен порядък е необходимо 

разкриването на един съдийски щат и предприемането на мерки за неговото 

бързо попълване.         
    

Наличните щатове за служители в администрацията на съда са 

оптимални, обезпечават нормалното му функциониране и не се налага 

коригирането им. Един от призовкарите съвместява задължения за длъжност, 

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

Служителите от специализираната администрация са разпределени за работа 

по наказателни, граждански и изпълнителни дела.      

 



 

 ІІ. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 
Брой дела за разглеждане към 01.01.2021 г. 

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

общо 196 висящи дела, от които 152 граждански и 44 наказателни, при 

общо 177 неприключили дела (135 граждански и 42 наказателни) към 

01.01.2020 г. и 169 (131 граждански и 38 наказателни) към 01.01.2019 г. 

 

1. БРОЙ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ДЕЛА. БРОЙ ДЕЛА ЗА 

РАЗГЛЕЖДАНЕ. 

Общият броя на постъпилите през 2021 г. дела е 2079, от които 1523 

граждански и 556 наказателни дела. При пет съдии по щат средномесечното 

постъпление на един съдия е 34.65 дела. Стояли са за разглеждане 2275 дела, 

от които 196 (8.62%) несвършени от 2020 г. 

През 2020 г. общият брой на постъпилите дела е бил 1947, от които 

1445 граждански и 502 наказателни дела. При пет съдии по щат 

средномесечното постъпление на един съдия е 32.45 дела. Стояли са за 

разглеждане 2130 дела, от които 177 (8.31%) несвършени от 2019 г. 

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

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

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

разглеждане 2135 дела, от които 169 (7.92%) несвършени от 2018 г. 

 
 

г

година 

 

ВИСЯЩИ 

ПОСТЪПИЛИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ 

гр. дела нак. дела общо 

2019 169 1488 478 1966 2135 

2020 177 1445 502 1947 2130 

2021 196 1523 556 2079 2275 

 

Анализът на данните сочи на значително увеличение на постъплението 

от дела при съпоставка с 2020 г. и с 2019 г. В сравнение с 2019 г. и 2020 г. е 

налице увеличение на постъплението на новообразуваните граждански дела.  

В сравнение с предходните две години прави впечатление увеличението в 

броя граждански дела по общия ред - 331 през 2021 г., при 294 през 2020 г. и 

325 през 2019 г. За поредна година е налице увеличение на броят на 

заповедните производства в сравнение с 2020 г. и 2019 г. Запазва се 

тенденцията към значително намаление при административните дела по 

ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ (1 през 2021 г., при 1 през 2020 г. и 10 през 2019 г.), както 

и при частните граждански дела – 179 през 2020 г., при 196 през 2020 г. и 254 

през 2019 г. При наказателните дела за поредна година е налице увеличение 

на постъплението на новообразуваните дела в сравнение с предходните 

години – 556 през 2021 г., при 502 през 2020 г. и 478 през 2019 г. Наблюдава 



 

се увеличение на постъплението на НОХД в сравнение с предходните години 

– 159 през 2021 г., при 136 през 2020 г. и 127 през 2019 г. Отчита се 

драстично увеличение на броя на делата от административно – наказателен 

характер – 180 през 2021 г., при 127 през 2020 г. и 91 през 2019 г. Видно е, че 

в сравнение с 2019 г. техният брой е два пъти повече. Налице е увеличено 

постъпление и при делата по чл. 78а от НК в сравнение както с 2020 г., така и 

с 2019 г. Запазва се тенденцията на устойчиво постъпление на НЧХД. В 

сравнение с 2020 г. и 2019 г. е намаляло единствено постъплението при 

частните наказателни дела  (129 през 2021 г., при 166 през 2020 г. и 2019 г.).    

 

Граждански дела 

През отчетната година са постъпили 1523 граждански дела. По 

видове същите се разпределят, както следва: граждански дела по общия ред – 

331 бр.; производства по чл. 310 ГПК - 17 бр.; административни дела по 

ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ - 1 бр.; ЧГД - 179 бр.; дела по чл. 410 и чл. 417 ГПК - 995 

бр. Останали несвършени от 2020 г. са били 152 граждански дела, от което 

следва, че през отчетната 2021 г. са стояли за разглеждане общо 1675 

дела.  
Табличен вид на данните за три години 

 

  

  

Видове дела 

  

  

  

  

година 

  

Висящи в 

началото на 

периода 

Постъпили през 

годината 

  

Всичко за 

разглеждане 

  

Граждански дела  

по общия ред 
А 

2019 125 325 450 

2020 120 294 414 

2021 141 331 472 

Производства по чл. 310 ГПК Б 

2019 1 19 20 

2020 2 21 23 

2021 4 17 21 

Админстративни дела  по 

ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ 
В 

2019 0 10 10 

2020 4 1 5 

2021 0 1 1 

Частни граждански дела Г 

2019 2 254 256 

2020 4 196 200 

2021 5 179 184 

Дела по чл. 410 и чл. 417 ГПК Д 

2019 3 880 883 

2020 5 939 944 

2021 2 995 997 

Други граждански дела Ж 

2019 0 0 0 

2020 0 0 0 

2021 0 0 0 

Общо граждански дела З 

2019 131 1488 1619 

2020 135 1451 1586 

2021 152 1523 1675 



 

Сравнителният анализ сочи, че за разлика от 2020 г., когато е било 

отчетено намаление при новообразуваните граждански дела по общия ред, 

през 2021 г. е налице тенденция към увеличение на техният брой - 331 броя 

при 294 през 2020 г. и 325 през 2019 г. Незначително намаление е налице при 

бързите производства – 17 нови дела, при 21 през 2020 г. и 19 през 2019 г. 

При частните граждански дела за поредна година се наблюдава намаление на 

постъплението в сравнение с 2020 г. и 2019 г. При заповедните производства 

за поредна година е налице увеличение на постъплението от дела. Запазва се 

тенденцията, отчетена през предходната година, на значително намаление на 

постъплението от административните дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ. 

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

утвърдените и ползвани към момента шифри, формираната в отчета група 

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

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

могли да бъдат такива, за които няма друг шифър. Вероятността за 

образуване на дела от тази група е много малка.  

Специално внимание следва да се обърне на заповедните производства 

и свързаните с тях искови производства по чл. 422 от ГПК. През 2021 г. 

заповедните дела съставляват 65,33 % от общото постъпление от граждански 

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

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

администрирането им изисква значителен ресурс както заради огромния им 

брой, така и поради законодателно установените изключително кратки 

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

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

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

доведоха до съществено натоварване на съдиите, тъй като те са длъжни да 

следят за неравноправни клауза в договорите, сключени с потребителите, 

както и дали е налице обоснована вероятност за това; документът, от който 

произтича вземането на банката, заедно с всички негови приложения, 

включително приложимите общи условия. По голям брой от 

новопостъпилите дела магистратите се произнасят с мотивирани 

разпореждания, с които частично се отхвърля заявлението за издаване на 

заповед за изпълнение поради наличието на такива клаузи.  

 

Наказателни дела 

През отчетната година са постъпили общо 556 наказателни дела. По 

видове същите се разпределят, както следва: 159 наказателни общ характер 

дела (НОХД); 13 наказателни частен характер дела (НЧХД); 26 дела по чл. 

78а от НК; 129 частни наказателни дела (ЧНД); 49 ЧНД - разпити; 180 

административно-наказателен характер дела (АНД). Останали несвършени 

от 2020 г. са били 44 наказателни дела, или през отчетната 2021 г. са 

стояли за разглеждане общо 600 дела. 

 



 

Табличен вид на данните за три години 

 

Видове дела 

 

 

година 

 

Висящи в 

началото на 

периода 

Постъпили 

през 

годината 

В т.ч.: 

върнати от 

горна 

инстанция 

 

Всичко за 

разглеждане 

 

НОХД 

2019 15 127 0 142 

2020 19 136 0 155 

2021 21 159 2 180 

НЧХД 

2019 0 14 0 14 

2020 3 10 0 10 

2021 2 13 0 15 

АНД по чл.78а НК 

2019 3 19 0 22 

2020 2 24 0 26 

2021 1 26 0 27 

ЧНД 

2019 4 166 0 170 

2020 2 166 0 168 

2021 0 129 0 129 

ЧНД - разпити 

2019 0 61 0 61 

2020 0 39 0 39 

2021 0 49 0 49 

АНД 

2019 16 91 0 107 

2020 16 127 1 143 

2021 20 180 5 200 

ОБЩО  

2019 38 478 0 516 

2020 42 502 0 544 

2021 44 556 7 600 

 

За поредна година е налице увеличение на постъплението при НОХД. 

При съпоставка с 2019 г. и 2020 г. се отчита устойчивост на постъплението 

при НЧХД, 13 през 2021 г., при 10 през 2020 г. и 14 през 2019 г. Запазва се 

тенденцията на увеличаване на постъплението при делата по чл. 78а от НК 

(26 през 2021 г., при 24 през 2020 г. и 19 през 2019 г.). Налице е значително 

намаление на ЧНД – 129, в сравнение с отчетените 166 през 2020 г. и 2019 г. 

Налице е увеличение на ЧНД за разпити в сравнение с 2020 г., но същите са 

по-малко от отчетените през 2019 г. Видно е обаче, че при АНД по 

обжалване на наказателни постановления се отчита драстично увеличение в 

сравнение с предходните две години.  

Новообразуваните през 2021 г. НОХД са 159, при 136 през 2020 г. и 

127 през 2019 г. В сравнение с 2020 г. и 2019 г. е налице увеличение. Налице 

е увеличение и при АНД по чл. 78а от НК – 26 дела през 2021 г., при 24 дела 

през 2020 г. и 19 дела през 2019 г. Като цяло, броят на посочените два вида 

дела е в зависимост от внасяните от прокуратурата обвинителни актове, 

съответно постановления с предложение за приложението на чл. 78а от НК. 

Доколкото разследването на престъпленията и предаването на 

извършителите им на съд е функция от дейността на прокуратурата, както и 

на следствието и органите от системата на МВР, а съдът не разполага с 

необходимите данни за криминогенната обстановка в района, в настоящия 



 

отчетен доклад не е възможно да се извърши пълен анализ на причините, 

които влияят на броя дела за престъпления от общ характер, съответно на 

предадените на съд извършители на такива престъпления.    

При съпоставка с 2020 г. следва да се отчете увеличение на НЧХД – 13 

дела през 2021 г., при 10 през 2020 г. През 2019 г. броят им е бил 14 дела. 

За поредна година обаче е налице тенденция към значително 

увеличение на АНД, свързани с обжалване на наказателни постановления. 

През отчетната 2021 г. броят им е нарастнал драстично – 180 дела, при 127 

през 2020 г. и 91 през 2019 г. Доколкото честотата на обжалваните 

наказателни постановления е функция от броя на проведените 

административно-наказателни производства, обяснението за по-големия 

брой дела от този вид следва да се търси в нарастналата активност на 

държавните контролни органи.  

През годината са образувани нови 178 ЧНД, включително за разпити 

пред съдия. Броят им е по-малък от 2020 г., когато са били 205 дела, и от 

2019 г., когато са постъпили общо 227 ЧНД. От новообразуваните през 2021 

г. ЧНД, 79 са били свързани със съдебно производство, а 99 дела са били 

обвързани с досъдебната фаза на наказателния процес. При исканията към 

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

съдия (49 броя), които са повече от 2020 г. и по-малко от 2019 г. Останалите 

ЧНД са свързани с вземане или изменение на мярка за неотклонение 

„задържане под стража“ – 8 дела, от които 6 по чл.64 НПК и 2 по чл.65 НПК, 

при 7 през 2020 г. и 10 през 2019 г.; обжалване на постановления на 

прокурора за прекратяване или спиране на наказателно производство – общо 

9 нови дела, при 7 през 2020 г. и 4 за 2019 г.; за разрешаване или одобряване 

на претърсване и изземване, по чл.72 от НПК и по чл. 68 от ЗМВР – общо 32 

дела, при 52 през 2020 г. и 38 през 2019 г. Едно производство е било 

образувано по чл.68 НПК. Основен дял от ЧНД – съдебно производство се 

заема от исканията по чл. 159а от НПК (45 дела), по-малко от 2020 г. и 2019 

г., когато са били съответно 48 и 80 дела. Останалите дела от тази група са 

имали за предмет производства за групиране на наказания по влезли в сила 

присъди - 8 дела, за съдебна реабилитация – 1 дело, производства по Закона 

за здравето за задължително настаняване и лечение – общо 23 дела, 

производство по предложение за принудителни медицински мерки по чл.89 

НК – 1 дело и едно производство по чл.24а от ЗБППМН.  

Сравнителен анализ на данните за НОХД 

Наказателните дела за престъпления от общ характер са съществена 

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

обстановка в района и данните за наказаната престъпност. Същите 

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

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

на цялата съдебна система. 



 

През 2021 г. са образувани 159 НОХД, като заедно с останалите 

несвършени от 2020 г. 21 броя, през отчетната година са стояли за 

разглеждане общо 180 дела от този вид. 

 
Табличен вид на данните за три години 

НОХД 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 

нови 

дела 
общо за 

разгл. 
нови 

дела 

общо за 

разгл. 

нови 

дела 
общо за разгл. 

Гл. II НК - 

Прест. против 

личността 

6 

(4.72%) 

9 

(6.34%) 

9 

(6.62%) 

11 

(7.10%) 

10 

(6.29%) 

11 

(6.11%) 

Гл.III НК-Прест.п-в 

правата на гражданите 

1 

(0.79%) 

1 

(0.70%) 

1 

(0.74%) 

2 

(1.29%) 

1 

(0.63%) 

1 

(0.56%) 

Гл. IV НК - Прест.  

п-в брака,  

семейството и 

младежта 

4 

(3.15%) 

4 

(2.82%) 

3 

(2.21%) 

5 

(3.23%) 

8 

(5.03%) 

10 

(5.56%) 

Гл. V НК- 

Престъпления п-в  

собствеността 

17 

(13.39%) 

21 

(14.79%) 

29 

(21.32%) 

34 

(21.94%) 

26 

(16.35%) 

32 

(17.78%) 

Гл. VI НК-Прест.  

п-в стопанството 

4 

(3.15%) 

4 

(2.82%) 

4 

(2.94%) 

4 

(2.58%) 

2 

(1.26%) 

2 

(1.11%) 

Гл. VIII НК-Прест.  

п-в дейността на  

държ. органи и общ. 

орг. 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

2 

(1.26%) 

2 

(1.11%) 

Гл. IX НК- 

Документни 

престъпления 

3 

(2.36%) 

3 

(2.11%) 

4 

(2.94%) 

4 

(2.58%) 

1 

(0.63%) 

3 

(1.67%) 

Гл. X НК- Прест.  

п-в реда и общ. спок. 

0 

 

0 

 

2 

(1.47%) 

2 

(1.29%) 

0 

 

0 

 

Гл. XI НК- 

Общоопасни 

престъпления 

92 

(72.44%) 

100 

(70.42%) 

84 

(61.76%) 

93 

(60.00%) 

109 

(68.55%) 

119 

(66.11%) 

 

Сравнителният анализ сочи, че основното постъпление продължава да 

се определя от делата за общоопасни престъпления и престъпления против 

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

В сравнение с предходните две години е налице увеличение на делата 

за общоопасни престъпления – 109 нови дела, при 84 през 2020 г. и 92 през 

2019 г. Основният дял продължава да се определя от производствата, 

свързани с управление на МПС след употреба на алкохол или наркотични 

вещества (68 дела) и управление на МПС от неправоспособни водачи (6 

дела). За подправка и използване на контролни знаци и идентификационни 

номера са образувани 14 дела. Три производства са имали за предмет 

придобиване и държане на огнестрелно оръжие без разрешително, три за 

престъпления против народното здраве, а две дела са били по обвинение за 

причиняване на телесна повреда при ПТП. При съпоставка с 2019 г. и 2020 г. 

се отчита значително намаление на делата, свързани с държане на 

наркотични вещества или засяване и отглеждане на растения, съдържащи 



 

наркотични субстанции – общо 13 дела, при 30 дела през 2020 г. и 32 дела 

през 2019 г.  

В сравнение с предходната година е налице леко намаление на 

постъплението от дела за престъпления против собствеността – 26 нови дела, 

при 29 през 2020 г. и увеличение в сравнение с 2019 г., когато са били 17. От 

образуваните през годината дела 21 са били по обвинения по чл. 194-197 от 

НК (кражба) и 5 по чл. 206 от НК (обсебване).  

Повече са образуваните дела за престъпления против личността – 10 

нови производства, при 9 през 2020 г. и 6 през 2019 г. Три от делата са по 

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

квалифициран състав на телесна повреда. Пет дела са имали за предмет 

обвинение по чл. 144, ал. 3 от НК (закана с убийство)  и едно по чл. 150 от 

НК (блудство с лице, навършило 14 години). 

Налице е увеличение на постъплението от дела за престъпления против 

брака, семейството и младежта – 8 нови дела, при 3 през 2020 г. и 4 през 

2019 г.   

Намаляло е постъплението от дела за престъпления против 

стопанството – две нови дела, при 4 броя през 2020 г. и през 2019 г. Всички 

образувани през 2021 г. дела са били с обвинение по чл. 234 (продажба и 

държане на акцизни стоки без бандерол).  

За разлика от 2019 г. и 2020 г., когато не са били образувани дела за 

престъпления против дейността на държавни органи, през 2021 г. са били 

образувани 2 нови дела.  

Налице е намаление на постъплението от дела за документни 

престъпления – 1 през 2021 г., при 4 през 2020 г. и 3 през 2019 г.  

Образувано е било едно дело за престъпление против правата на 

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

неприкосновеността на жилището). 

В сравнение с 2020 г., когато са били образувани 2 дела за 

престъпления против реда и общественото спокойствие, през 2021 г. не са 

постъпвали нови дела. 

  

2. СВЪРШЕНИ ДЕЛА 

През 2021 г. общият брой на свършените дела е 2093 (1561 граждански 

и 532 наказателни), от които 1823 (87%) в срок до 3 месеца. При 2287 дела 

за разглеждане, свършените 2093 съставляват 91.52 %. В края на отчетния 

период висящите дела са 196 броя. 

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

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

При 2130 дела за разглеждане, свършените 1934 съставляват 90.80 %. В края 

на отчетния период висящите дела са били 177 броя. 

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

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



 

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

отчетния период висящите дела са били 169 броя. 

Анализът на данните за поредна година е показателен за бързината на 

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

същият е работил при остър кадрови дефицит и в условията на извънредна 

епидемична обстановка. Този несъмнено положителен резултат се дължи на 

създадената организация на работа на съдиите и на съдебните служители, 

тяхната подготвеност за своевременно, качествено и отговорно изпълнение 

на задълженията им. Налице е леко отстъпление в сравнение с предходните 

години, което се дължи на завишеното постъпление на дела, водещо до 

претовареност на съдиите и съдебните служители, заболяването на магистрат 

и съдебни служители от Ковид-19, довело до временно преустановяване 

разглеждането на част от делата и пренасрочване им напред във времето.  

Граждански дела 

Общият брой граждански дела за разглеждане през 2021 г. е 1687, от 

които са свършени 1561. От свършените дела, 1428 (91.00%) са приключили 

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

Година Дела за 

разглеждане 

Свършени дела Дела, свършени в инструктивния 

тримесечен срок 

Процентно 

съотношение 

2019 1619 1484 1424 96.00% 

2020 1586 1434 1341 94.00% 

2021 1687 1561 1428 91.00% 

 

От изложените данни е видно, че независимо от повишеното 

постъпление на граждански дела, острият кадрови дефицит през 2021 г., 

въведената извънредна епидемична обстановка, общият брой на 

приключилите в 3-месечен срок дела остава висок. Запазва се и високото 

съотношението на броя на свършените дела спрямо броя дела за разглеждане 

– 92.53% през 2021 г., при 90.42 % през 2020 г. и 91.66% през 2019 г.    

От свършените през 2021 г. общо 363 граждански дела по общия ред, 

233 (64%) са приключили в срок до 3 месеца. При бързите производства и 

делата от заповедното производство свършените в инструктивния срок дела 

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

99%.  

Наказателни дела 

Общият брой наказателни дела за разглеждане през 2021 г. е 600, от 

които са свършени 532. От свършените дела, 395 (74.00%) са приключили в 

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

 
 Година Дела за 

разглеждане 

Свършени 

дела  

Дела, свършени в 

инструктивния 

тримесечен срок 

Процентно 

съотношение 

2019 516 474 437 92.00% 

2020 544 500 412 82.00% 

2021 600 532 395 74.00% 

 



 

От свършените през 2021 г. 152 НОХД, 122 (80%) са приключили в 

срок до 3 месеца. Прегледът на останалите 30 НОХД, производствата по 

които са продължили повече от 3 месеца, сочи на усложнения в хода на 

делата както заради процесуалното поведение на подсъдимите, така и заради 

обема на доказателствения материал, необходимостта от събиране на 

допълнителни доказателства на съдебното следствие, заболяване от КОВИД-

19 или поставяне под карантина във връзка с епидемичната обстановка в 

страната. Продължават проблемите във връзка с призоваването и 

осигуряване явяването на лица в съдебно заседание.   

През 2021 г. са свършени 8 НЧХД, от които 5 са приключили в срок до 

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

била обусловена от нередовност на тъжбата, необходимостта от изготвяне на 

експертизи и несвоевременно направените доказателствени искания на 

страните.     

През отчетната година само 2 от свършените 24 дела по чл. 78а от НК 

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

да се обясни с необходимостта от събиране на нови доказателства.    

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

са приключили в инструктивния срок до 3 месеца. 

От свършените през 2021 г. 171 АНД по обжалвани наказателни 

постановления, 70 (41%) са приключили в срок до 3 месеца. И в този отчетен 

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

ангажираност на свидетелите, които са служители на органа, издал 

наказателното постановление, както и необходимостта за събиране на нови 

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

заболяване или поставяне под карантина на страни и свидетели, 

пренасрочването на дела във връзка с усложнената епидемична обстановка в 

съда и страната. Като причина може да се посочи и депозирането на жалбите 

директно в съда, а не чрез административно-наказващия орган, водещо до 

забавяне на срочността на разглеждане на делото поради необходимост от 

окомплектоване на административно-наказателната преписка и 

предоставянето й на съда.  

Обобщаващ анализ за продължителността на производствата 

Въпреки кадровия дефицит през 2021 г. и усложнената епидемична 

обстановка в страната, традиционно за работата на съда остава 

изключително висок процента на свършени дела в инструктивния 3-месечен 

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

на работа и координация на отделните служби, което позволява бързо 

обработване на постъпленията, срочно произнасяне по делата, приключващи 

в закрито съдебно заседание и минимализиране на случаите на отлагания на 

открити съдебни заседания.  

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



 

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

защитници, които са ангажирани по други производства в съдилища в други 

населени места.  

Гражданските дела са отлагани основно поради неявяване на страната 

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

доказателствени искания, включително възлагане на допълнителни задачи на 

експерти; конституиране на нови страни. При делбите универсалността на 

производството предполага и различни причини, водещи до отлагане. 

Определящи за по-голямата продължителност на гражданските производства 

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

законодателна уредба.  

Във връзка с наказателните дела и в този годишен отчетен доклад 

следва да се посочи проблемното процесуалното поведение на подсъдимите, 

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

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

призовани. Не са преодолени трудностите във връзка с обезпечаването на 

нормалното протичане на съдебното производство, поради което често се 

оказва, че подсъдимите са напуснали местоживеенето си, укриват се, а това 

налага изменение на мерките им за неотклонение, обявяването им за 

общодържавно издирване и съответно води до протакане във времето на 

процедурите. Проблемно е призоваването на подсъдими и свидетели. Не 

намаляват случаите, при които в материалите от досъдебното производство и 

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

години. Това създава значителни трудности при установяване на 

местоживеенето им, още повече, че много от тях не са регистрирали новите 

си адреси, като техни постоянни или настоящи такива. Сложно продължава 

да бъде призоваването в гр. София, като много рядко това може да стане за 

срок по-кратък от месец. През отчетната година друга причина, довела до 

продължителността на част от наказателните дела е поисканите от страна на 

защитата и уважени от докладчика искания за отводи, както и 

освобождаването на съдебен заседател, поради което разглеждането им и с 

оглед принципа за неизменност на съдебния състав е започнало отново, от 

началния стадий на съдебното производство. 

 

2.1. БРОЙ НА РЕШЕНИТЕ ДЕЛА С АКТ ПО СЪЩЕСТВО – 

АНАЛИЗ ПО ВИДОВЕ. 

От свършените през 2021 г. общо 2093 дела, с акт по същество са 

приключили 1728 дела, от които 1363 граждански и 365 наказателни дела. 

Граждански дела 

През 2021 г. със съдебен акт по същество са приключили 1363 от 

общо свършените 1561 граждански дела. 

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

свършените 1434 граждански дела. 



 

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

свършените 1484 дела. 

Решените през 2021 г. със съдебен акт по същество 1363 дела се 

разпределят по видове по следния начин: 300 дела по общия ред, 12 дела в 

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

ЗВСВЗГФ; 159 ЧГД и 891 дела по чл. 410 и чл. 417 ГПК. 

По 1173 дела искът е бил уважен изцяло, по 144 дела искът е уважен 

отчасти, а по 46 дела е отхвърлен. 

Наказателни дела 

През отчетната 2021 г. от общо свършените 532, със съдебен акт по 

същество са приключили 365 наказателни дела. 

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

приключили 365 наказателни дела. 

През 2019 г. със съдебен акт по същество са приключили 320 

наказателни дела от общо свършените 474 броя.  

Решените през 2021 г. със съдебен акт по същество 365 наказателни 

дела се разпределят по видове по следния начин: 49 присъди по НОХД; 4 

присъди по НЧХД; 24 решения по дела по чл. 78а НК; 126 определения и 

разпореждания по ЧНД и 162 решения по АНД по наказателни 

постановления.  

 

2.2. БРОЙ НА ПРЕКРАТЕНИТЕ ДЕЛА – ПРИЧИНИ. 

През отчетната 2021 година са прекратени общо 365 производства, от 

които 198 по граждански дела и 167 по наказателни дела.  

Граждански дела  

Прекратени са производствата по 198 граждански дела, в т.ч. 5 по 

спогодба по чл. 234 ГПК и 193 по други причини. 
                              Сравнение на броя прекратени дела за три години 

Година Общо Спогодби по  

чл. 234 ГПК 

По други причини 

2019 154 25 129 

2020 199 17 182 

2021 198 5 193 

 

Съпоставката с предходните години сочи запазване на увеличението в 

броя на прекратените дела и значително по-малко дела приключили по 

спогодби. Основните причини за прекратяване на делата са оттегляне на 

исковата молба, неотстраняване в срока на нередовности на исковата молба 

и изпращане на делото по подсъдност на друг компетентен съд. 

Прекратените дела се разпределят, както следва: 

- Искове по СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДетето - 23 дела (3 по спогодба и 

20 по други причини); 

- Облигационни искове - 17 дела (17 по други причини); 

- Вещни искове – 2 дела (1 по спогодба и 1 по други причини); 

- Делби и искове по ЗН - 7 дела (1 по спогодба и 6 по други причини); 



 

- Установителни искове – 15 дела по други причини; 

- Искове по КТ – 5 по други причини; 

- ЧГД – обезпечения – 2 по други причини; 

- ЧГД – частни производства – 11 по други причини;  

- ЧГД – заповедни производства - 104 дела, прекратени по други 

причини; 

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

процедурите по регламентите.  

 

Наказателни дела 

През 2021 г. са прекратени производствата по 167 наказателни дела, в 

т.ч. 41 със споразумение по чл. 382 НПК, 61 със споразумение по чл. 384 

НПК и 65 са прекратени по други причини.  

 
Сравнение на броя прекратени дела  

Година Прекратени производства 

Общо Споразумения 

по 

чл. 382 НПК 

Споразумения 

по 

чл. 384 НПК 

Върнати 

на 

прокурора 

По други 

причини 

2019 154 51 22 0 81 

2020 135 42 35 0 58 

2021 167 41 61 0 65 

 

Прекратените през 2021 г. 167 наказателни дела се разпределят, както 

следва: 

- НОХД – прекратени са общо 103 дела, от които 102 по споразумение 

и едно дело поради смърт на подсъдимия;         

- НЧХД – прекратени са общо 4 дела, от които 1 по което не са 

изпълнени указанията на съда за привеждане на тъжбата в съответствие с 

процесуалните изисквания, 1 поради неявяване на частния тъжител в 

съдебно заседание, 1 поради оттегляне на тъжбата и 1 поради отвод на 

всички съдии и невъзможност за сформиране на състав, който да го разгледа; 

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

- прекратени са общо 51 ЧНД, от които 49 дела за разпити пред съдия и 

2 дела по Закона за здравето;  

- АНД – прекратени са 9 дела, от които: 1 по което жалбата е била 

просрочена; 1 по подсъдност; 3 поради оттегляне на жалбата; 3 поради 

образувано предходно дело по жалба срещу един и същ електронен фиш и 1 

по което след като жалбата е била оставена без движение за окомплектоване 

на административно-наказателната преписка е установено, че жалбата е 

против решение, което е влязло в законна сила. 

Увеличеният брой прекратени дела следва да се обясни с деловодното 

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

със споразумения. Без тези два вида дела броят на прекратените 

производства е 16.  



 

 

3. ВИСЯЩИ ДЕЛА В КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД 

Към 31.12.2021 г. са останали несвършени общо 194 дела, от които 126 

граждански и 68 наказателни. Несвършените дела за предходния отчетен 

период, тоест към 31.12.2020 г., са били общо 196, от които 152 граждански 

и 44 наказателни. Причините за неприключването на делата се определят 

основно от обстоятелството, че самите производства са образувани към края 

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

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

усложнения при разглеждане на делата; или характерът на производството 

предполага по-голяма продължителност.  

 

Граждански дела  

Висящи в края на годината са 126 граждански дела, които съставляват 

7.47% от общия брой граждански дела за разглеждане, който е бил 1687.  
 

Година Несвършени дела 

към 31.12. 

Общо дела за 

разглеждане 

Съотношение 

в % 

2019 135 1619 8.34% 

2020 152 1586 9.58% 

2021 126 1687 7.47% 

 

Останалите несвършени 126 граждански дела се разпределят, както 

следва: 119 граждански дела по общия ред, 4 дела в производство по чл. 310 

ГПК, 1 частно гражданско дело и 2 дела от заповедното производство. От 

несвършените дела 9 са висящи повече от 1 година; три от делата са 

образувани в края на 2019 г., едно в средата на 2020 г., а пет от тях през 

ноември и декември 2020 г. Четири от делата са делбени производства, две 

дела имат за предмет искове за обезщетение, едно за лишаване от родителски 

права, едно иск по Кодекса за застраховането и едно вещен иск. От 

останалите неприключили дела – 8 са висящи между шест месеца и една 

година, 24 между три и шест месеца и за 85 дела не са изтекли три месеца от 

датата на тяхното образуване.  

Редно е да се отбележи, че 20 от висящите дела са образувани по 

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

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

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

ответните страни, включително чрез залепване, както и последващото 

назначаване на особени представители по почти всички дела, рефлектира и 

ще продължи да оказва влияние върху продължителността на тези 

производства. От висящите дела 14 са делбени производства.   

 

Наказателни дела 

Висящи в края на отчетния период са 68 наказателни дела, които 

съставляват 11.33% от общия брой дела за разглеждане, който е бил 600.  



 

 

Година Несвършени дела 

към 31.12. 

Общо дела за 

разглеждане 

Съотношение 

в % 

2019 42 516 8.14% 

2020 44 544 8.09% 

2021 68 600  11.33% 

 

Останалите несвършени в края на 2021 г. 68 наказателни дела се 

разпределят по видове, както следва: 28 НОХД, 7 НЧХД, 3 по чл.78а НК, 1 

ЧНД и 29 АНД. От всички висящи в края на годината дела, по 35 

производствата продължават повече от 3 месеца – НЧХД № 72/2020 г., 

образувано на 21.02.2020 г.; АНД № 448/2020 г., образувано на 06.11.2020 г.; 

НОХД № 20/2021 г., образувано на 15.01.2021 г.; НОХД № 66/2021 г., 

образувано на 19.02.2021 г. ; НЧХД № 136/2021 г., образувано на 06.04.2021 

г.; НОХД № 191/2021 г., образувано на 20.05.2021 г.; АНД № 240/2021 г., 

образувано на 01.07.2021 г.; НОХД № 248/2021 г., образувано на 07.07.2021 

г.; НОХД № 249/2021 г., образувано на 08.07.2021 г.; НОХД № 255/2021 г., 

образувано на 12.07.2021 г.; НЧХД № 275/2021 г., образувано на 22.07.2021 

г.; НЧХД № 286/2021 г., образувано на 29.07.2021 г.; НОХД № 292/2021 г., 

образувано на 04.08.2021 г.; НОХД № 295/2021 г., образувано на 09.08.2021 

г.; АНД № 297/2021 г., образувано на 10.08.2021 г.; АНД № 298/2021 г., 

образувано на 10.08.2021 г.; АНД № 300/2021 г., образувано на 10.08.2021 г.; 

АНД № 308/2021 г., образувано на 10.08.2021 г.; АНД № 309/2021 г., 

образувано на 10.08.2021 г.; АНД № 331/2021 г., образувано на 10.08.2021 г.; 

АНД № 333/2021 г., образувано на 10.08.2021 г.; АНД № 335/2021 г., 

образувано на 10.08.2021 г.; АНД № 353/2021 г., образувано на 10.08.2021 г.; 

АНД № 355/2021 г., образувано на 10.08.2021 г.; АНД № 364/2021 г., 

образувано на 16.08.2021 г.; НОХД № 378/2021 г., образувано на 26.08.2021 

г.; НОХД № 380/2021 г., образувано на 26.08.2021 г.; НОХД № 388/2021 г., 

образувано на 08.09.2021 г.; НОХД № 389/2021 г., образувано на 09.09.2021 

г.; НОХД № 390/2021 г., образувано на 09.09.2021 г.; АНД № 391/2021 г., 

образувано на 10.09.2021 г.; НЧХД № 401/2021 г., образувано на 21.09.2021 

г.; НЧХД № 402/2021 г., образувано на 23.09.2021 г.; НОХД № 406/2021 г., 

образувано на 24.09.2021 г. и АНД № 416/2021 г., образувано на 30.09.2021 г. 

 

4. ОБЖАЛВАНИ И ПРОТЕСТИРАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ, 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ВЪЗЗИВНА И КАСАЦИОННА ПРОВЕРКА. 

През 2021 г. предмет на въззивен и/или касационен контрол са били 

общо 219 съдебни акта. През 2020 г. броят им е бил 153 съдебни акта, а през 

2019 г. - 126 акта.  

Обжалваните актове по граждански дела са 103, при 88 през 2020 г. и 

при 67 през 2019 г.  

Обжалваните актове по наказателни дела са 116, при 65 през 2020 г. и 

59 през 2019 г.  

 



 

Граждански дела 

От общо свършените през 2021 г. 1561 граждански дела, предмет на 

въззивна или касационна проверка са били 103 акта (6.60%), които по 

видове се разпределят, както следва: 

- от свършените 363 дела по общия ред са обжалвани 68 (18.73%); 

- от свършените 18 бързи производства са обжалвани 2 (11.11%); 

- свършено е 1 административно дело, а са обжалвани 2 

административни дела, като производството по второто е приключило в 

предходен отчетен период (200.00%); 

- от свършените 184 ЧГД са обжалвани 4 акта (2.17%); 

- от свършените 995 заповедни производства са обжалвани 27 акта 

(2.71%). 

През 2020 г. от свършените 1434 граждански дела са обжалвани 88 акта 

(6.14%), а през 2019 г. от свършените 1484 дела са били обжалвани 67 акта 

(4.51%). 

 
Резултати от обжалване  Решения  Определения Общо  

Потвърдени (инд. 1) 2019 37 10 47 
2020 27 33 60 
2021 25 25 50 

Недопуснати до касационна 

обжалване (инд. 2) 

2019 0 0 0 
2020 0 0 0 
2021 0 0 0 

Изцяло отменени и постановен акт  

по същество (инд. 3а) 

2019 3 4 7 
2020 3 4 7 
2021 6 5 11 

Изцяло обезсилено и върнато за ново 

разглеждане (инд. 3б) 

 

2019 1 0 1 
2020 0 0 0 
2021 1 4 5 

Прогласено изцяло за нищожно, 

върнато или не за ново разглеждане  

(инд. 3в) 

2019 0 0 0 
2020 0 0 0 
2021 1 1 2 

Изцяло отменено по обективни 

причини – допуснати нови 

доказателства (инд. 4а) 

2019 2 0 2 

2020 0 0 0 

2021 0 0 0 

Изцяло отм. по обективни причини – 

постигане на спогодба или причина 

от проц. поведение на страните (инд. 

4б) 

2019 0 0 0 

2020 0 0 0 

2021 2 1 3 

Потвърдени в една част и отменени  

в друга част и постановен акт по 

същество (инд. 5а) 

2019 8 0 8 
2020 4 4 8 
2021 12 1 13 

Потвърдени в една част и обезсилени 

в друга част (инд. 5б) 

2019 1 0 1 
2020 0 0 0 
2021 0 0 0 

Потвърдени в една част и 

отменени/обезсилени в др. част, 

2019 0 0 0 
2020 0 0 0 



 

поради нови док. пред въззивния  

съд (инд. 6а) 

2021 0 0 0 

Отменено, обезсилено или нищожно 

от горната инстанция в едната част  

и отменено или обезсилено в другата 

част, поради промени в 

законодателството,  най-често 

обратно действие на закон (инд. 7г) 

 

     

    2019 
0 0 0 

    2020 

 

 

0 0 0 

 

2021 
1 0 1 

 

Потвърдени решения по адм. дела 

(инд. 1) 

2019 

 
2 0 2 

    2020 0 0 

 

0 

2021 

 
3 0 3 

Изцяло отменени и върнати за ново 

разглеждане адм. дела (инд. 3б) 

 

    2020 

 

 

  0 

 

             0 

 

        0 

     

    2021 

 

1   
 

             0 

 

          1 

 

 

                    Общо 

 

 

    2019 55 

 

14 69 

2020 34 41 75 

2021 52 37 89 

Забележка: Посочените в таблицата данни са на база върнатите през 2021 г. в Районен 

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

на броя на обжалваните през 2021 г. съдебни актове. 

 

Видно е, че общо 50 съдебни акта от върнатите през годината 89 дела 

са били изцяло потвърдени. Изцяло отменени с постановяване на акт по 

същество са 11 съдебни акта (6 решения и 5 определения). Изцяло 

обезсилени и върнати за ново разглеждане са 5 съдебни акта (1 решение и 4 

определения). Два съдебни акта (1 решение и 1 определение) са прогласени 

изцяло за нищожни. Изцяло отменени по обективни причини са 3 съдебни 

акта (2 решения и 1 определение). По 13 дела съдебният акт е бил потвърден 

в една част и отменен в друга част с постановяване на акт по същество. Един 

съдебен акт е отменен поради промени в заководателството. Няма съдебни 

актове, които са потвърдени в една част и обезсилени в друга част. Един 

съдебен акт по административно дело е отменен и делото върнато за ново 

разглеждане. 

В рамките на настоящия доклад не е възможно да се анализират 

причините за отмяна на актовете, доколкото се касае за многообразие от 

случаи. Съпоставката с предходните две години сочи, че е налице влошаване 

на резултатите от инстанционния контрол – изцяло потвърдените от въззивна 

инстанция или недопуснати до касация 53 съдебни акта съставляват 59.55% 

от всички върнати през годината дела, при 80.00% през 2020 г. и 71.01% през 

2019 г. Отменените/обезсилени в една част и потвърдени в друга част 

съдебни актове съставляват 14.61% от върнатите.Изцяло отменените актове, 



 

съставляват 25.84% от върнатите, при 9.33% през 2020 г. и 15.94% през 

2019г.  

Наказателни дела 

През 2021 г. са свършени общо 532 наказателни дела.  

Не са подлежали на обжалване съдебните актове по 228 дела: 

 - 102 определения за одобряване на споразумения по НОХД;  

- 1 определение по ЧНД във връзка с постъпила жалба по реда на чл.68 

НПК;  

- 49 ЧНД за проведени разпити пред съдия; 

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

- 28 определения за разрешаване или одобряване на действия в 

досъдебното производство; 

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

- 1 определение по чл. 68, ал. 5 от ЗМВР. 

 

От общо подлежащите на обжалване 304 наказателни дела са 

обжалвани/протестирани 116 (38.16%).  

По видове се разпределят, както следва: 

1. НОХД  

- подлежащи на обжалване 50 акта; обжалвани 19 (38,00%), при 12 акта 

(21.05%) през 2020 г. и 11 (22.00%) през 2019 г.; 

2. НЧХД  

- подлежащи на обжалване 8 акта; обжалвани 4 акта (50.00%), при 4 

акта (36.36%) през 2020 г. и 6 (45,45%) през 2019 г.; 

3. Дела по чл. 78а НК  

- подлежащи на обжалване 24 акта; обжалвани 1 (4,17%), при 3 (12%) 

през 2020 г. и 3 (15%) през 2019 г.; 

4. ЧНД  

- подлежащи на обжалване 51 акта; обжалвани 9 (17.65%), при 6 

(8.96%) през 2020 г. и 10 (20,41%) през 2019 г.; 

5. АНД  

- подлежащи на обжалване 171 акта; обжалвани 83 (48.54%), при 40 

(32.52%) през 2020 г. и 30 (32.97%) през 2019 г. 
 

Резултати по НОХД, НЧХД и ЧНД 
 

Резултати от обжалване  Присъди  Определения Общо  

Потвърдени (инд. 1) 2019 9 9 18 

2020 3 4 7 

2021 11 8 19 

Отменени и върнати за ново 

разглеждане (инд. 2а) 

2019 - - - 

2020 - - - 

2021 2 - 2 

Отменени и върнати за ново 

разглеждане на прокурора 

2019 - - - 

2020 - 1 1 



 

(инд. 2б) 2021 - - - 

Отменени с постановяване на 

нов съдебен акт (инд. 2в) 

2019 1 - 1 

2020 7 - 7 

2021 2 - 2 

Изменени в нак. част по 

приложението на закона  

(инд. 4а) 

2019 1 - 1 

2020 2 - 2 

2021 1 - 1 

Изм. в нак. част по отношение 

на наказанието (инд. 4б)  

2019 - - - 

2020 1 - 1 

2021 - - - 

Изменени в гражданската част 

(инд. 4в) 

2019 - - - 

2020 - - - 

2021 - - - 

Изменен в наказателната и 

гражданската част 

едновременно (инд. 4г) 

2019 1 - 1 

2020 - - - 

2021 - - - 

Изменен в частта относно 

веществените доказателства и 

разноските (инд. 4е) 

2019 - - - 

      2020 - - - 

2021 1 1 2 

Общо 

 

2019 12 9 21 

2020 13 5 18 

2021 17 9 26 

 

Забележка: Посочените в таблицата данни са на база върнатите през 2021 г. в РС – 

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

броят им не съответства на броя на обжалваните през 2021 г. съдебни актове. 
 

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

19 съдебни акта от върнатите през годината дела, са изцяло потвърдени, 

което съставлява 73.08%. Две присъди са отменени, а делата по тях върнати 

за ново разглеждане. Две присъди са отменени и са постановени нови. Една 

присъда е изменена по отношение приложението на закона. Една присъда и 

едно определение са изменени в частта относно веществените доказателства 

и разноските. Независимо от острият кадрови дефицит в съда, увеличеното, 

за поредна година, постъпление от дела и свръхпретовареност на съдиите, 

разглеждащи наказателни дела, през отчетната година, качеството на 

правораздаване е изключително високо.  
 

Резултати по АНД 

Резултати от обжалване  Решения  Определения Общо  

Потвърдени (инд. 1) 2019 23 - 23 

2020 18 - 18 

2021 35 1 36 

Отменени изцяло, постановено 

друго решение (инд. 2а) 

2019 4 - 4 

2020 6 - 6 

2021 10 - 10 

Отменени изцяло и върнати за 

ново разглеждане (инд. 2б) 

2019 1 - 1 

2020 2 - 2 



 

2021 5 - 5 

Отм. в една част и потвърдени 

в друга част (инд. 3а) 

2019 - - - 

2020 1 - 1 

2021 2 - 2 

Изменено само по отношение 

на санкцията и потвърдено 

или не в останалата част.  

(инд. 3б)  

2019 - - - 

2020 1 - 1 

2021 1 - 1 

Общо 

 

2019 28 - 28 

2020 28 - 28 

2021 53 1 54 

Забележка: Посочените в таблицата данни са на база върнатите през 2021 г. в РС – 

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

съответства на броя на обжалваните през 2021 г. съдебни актове. 
 

 

Видно е, че общо 35 решения (вкл. в производства по чл. 78а от НК) и 

едно определение, което съставлява 66.67% от върнатите през годината дела 

от тези видове, са изцяло потвърдени. Всички отменени решения са по дела, 

свързани с обжалване на наказателни постановления, по които контролна 

инстанция е Административен съд – Габрово. Два съдебни акта са отменени 

в една част и потвърден в друга от Адм.съд – Габрово, а друг е изменен само 

по отношение на санкцията. Както в предходните, така и в този годишен 

доклад, за пореден път, е необходимо да се посочи, че съдиите изпитват 

затруднения при разглеждането на АНД по обжалвани наказателни 

постановления, тъй като практиката на административните съдилища в 

страната във връзка с приложението на процесуалния и на материалните 

закони е изключително противоречива. В края на 2021 г. от ръководството на 

Административен съд  - Габрово бе организирана срещата, на която бяха 

обсъдени проблеми, свързани с разглеждането и решаването на дела от този 

вид, което вероятно ще доведе до положителни резултата в работата на 

съдиите.  

Причините, довели до отмяна или изменение на съдебни актове се 

анализират и наказателните съдии вземат мерки за подобряване на работата 

си.  

 

5. СТРУКТУРА НА ОСЪДЕНАТА ПРЕСТЪПНОСТ 

През отчетната 2021 г. общо 192 лица са предадени на съд, като от тях 

153 лица по обвинителен акт, 9 по тъжби от пострадалите и 24 лица по 

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

на съд е по-голям в сравнение с 2020 г., когато съдените са били 183 лица 

(146 по НОХД, 11 по НЧХД и 25 по АНД). Предадените на съд са значително 

повече в сравнение и с 2019 г., когато са били общо 162 лица.  

Осъдени са общо 177 лица, от които 148 с присъди по НОХД, 5 с 

присъди по НЧХД и 24 по решения по АНД по чл. 78а от НК. 

Оправдани са общо 4 подсъдими, всичките с присъда по НОХД.  

 



 

 
Данни по НОХД 

Видове престъпления по глави 

от НК 

Съдени 

лица 
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Наказани 

по споразу- 

мение 

Гл. ІІ - Прест. п/в личността  6 0 6  0 4 4 1 0 1   0 3 

Гл. ІІІ - Прест. п/в правата 

на гражданите 
0 0 0  0 0 0 0 0 0   0 0 

Гл. ІV - Прест. п/в брака, 

семейството и младежта 
7 0 7  0 3 3 0 0 2   2 0 

Гл. V - Прест. п/в 

собствеността 
23 0 23  0     21    11 0 1 1   0 11 

Гл. VІ - Прест. п/в 

стопанството 
    2 0 2  0 2 2 0 0 0   0 2 

Гл. VІІІ – Прест. п/в 

дейността на държ. органи 
    2 0 2 0 1 1 0 0 1   0 2 

Глава IХ – Документни 

престъпления  
2 0 2  0 0 0 0 1 1   0     0 

Глава Х – Престъпления 

против реда и общественото 

спокойствие 

0 0 0  0 0 0 0 0 0   0     0  

Глава ХІ - Общоопасни 

престъпления 
   111      4 106   1 94    72 0      6     6   0    86 

Общо    153 4 148   1 125    93     1 8   12  2 104 

 

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

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

на брой случаи наказание пробация. По отношение на наказанието лишаване 

от свобода данните сочат, че същото е наложено на по-голям брой лица в 

сравнение с 2020 г. - 109 и 2019 г. – 104 осъдени на лишаване от свобода, от 

които 93 лица с приложение на чл. 66, ал. 1 от НК, при 80 лица през 2020 г. и 

83 през 2019 г.  Наказанието пробация е наложено на по-малък брой лица – 

12, при 21 лица през 2020 г. и на същият брой лица в сравнение с 2019 г., 

когато е било наложено отново на 12 лица. Само на 8 осъдени е наложено 

наказание глоба, а на двама друго наказание.  

През 2021 г. е предадено на съд и осъдено общо 1 непълнолетно лице 

по обвинение за общоопасно престъпление. През 2020 г. осъдените 

непълнолетни са били 5 лица, а през 2019 г. - 3 непълнолетни.   

На общо 104 осъдени наказанията са определени по реда на чл. 382-384 

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

 

6. ОПРАВДАТЕЛНИ ПРИСЪДИ 



 

През 2021 г. са постановени общо 4 оправдателни присъди, всичките 

по НОХД. Оправдани са общо 4 лица по следните дела: 

1. НОХД № 372/2020 г. – образувано е по обвинителен акт против едно 

лице за престъпление по чл.355, ал.2, предл.трето във вр. с ал.1 от НК. Съдът 

е признал подсъдимия за невинен и го е оправдал по повдигнатото му с 

обвинителният акт обвинение. За да признае подсъдимия за невинен и да го 

оправдае, съдът е приел, че подсъдимият не е действал съзнавайки 

обществената опасност и наказуемостта на деянието, поради липса на 

представа в какво точно се изразява действието на наложената му 

"карантина". Присъдата е протестирана от РП – Габрово и е потвърдена от 

Окръжен съд - Габрово.  

2. НОХД № 57/2021 г. – образувано е по обвинителен акт против едно 

лице за престъпление по чл.354а, ал.5 във вр. с ал.3, т.1, предл.1 от НК. 

Съдът е признал подсъдимия за невинен и го е оправдал по повдигнатото му 

с обвинителният акт обвинение. За да признае подсъдимия за невинен и да го 

оправдае, съдът е приел, че конкретното деяние на подсъдимия е 

малозначително, поради което обществената му опасност е явно 

незначителна, поради което деянието му не е престъпно и следва да намери 

приложение разпоредбата на чл.9, ал.2 от НК. Присъдата е протестирана от 

РП – Габрово. 

3. НОХД № 180/2021 г. – образувано е по обвинителен акт против едно 

лице за престъпление по чл.354а, ал.5 във вр. с ал.3, т.1, предл.1 от НК. 

Съдът е признал подсъдимия за невинен и го е оправдал по повдигнатото му 

с обвинителният акт обвинение. За да признае подсъдимия за невинен и да го 

оправдае, съдът е приел, че конкретното деяние на подсъдимия е 

малозначително, поради което обществената му опасност е явно 

незначителна, поради което деянието му не е престъпно и следва да намери 

приложение разпоредбата на чл.9, ал.2 от НК. Присъдата е протестирана от 

РП – Габрово. 

4. НОХД № 387/2021 г. – образувано е по обвинителен акт против едно 

лице за престъпление по чл.343б, ал.2 от НК. Съдът е признал подсъдимия за 

невинен и го е оправдал по повдигнатото му с обвинителният акт обвинение. 

За да признае подсъдимия за невинен и да го оправдае, съдът е приел, че 

деянието съставлява административно нарушение на чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП, 

поради което на основание чл.174, ал.1, т.1 от Закона за движение по 

пътищата му е наложил административно наказание глоба в полза на 

държавата в размер на 500,00лв. и лишаване от право да управлява МПС за 

срок от шест месеца. Присъдата не е обжалвана и протестирана и е влязла в 

законна сила.   
 

7. ДЕЛА С ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС 

През 2021 г. в Районен съд – Севлиево не са образувани наказателни 

производства със значим обществен интерес. 

 



 

8. БЮРО СЪДИМОСТ 

 

През отчетната 2021 г. от Бюро съдимост при Районен съд – Севлиево 

са издадени 1971 свидетелства за съдимост и 1057 справки за съдимост, или 

общо 3028 документа. В картотеката са заведени нови 188 бюлетина за 

съдимост. 

През 2020 г. издадените свидетелства и справки за съдимост са били 

общо 2788, а през 2019 г. са били общо 3273. 

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

дейност се извършва от двамата наказателни съдебни деловодители.  

За издаване на свидетелствата и справките за съдимост се използва 

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

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

лица, които не са родени на територията на съдебния район. 

 

9. ДЕЙНОСТ ПО ВРЪЧВАНЕ НА ПРИЗОВКИ И КНИЖА 

 

През 2021 г. в службите на Районен съд – Севлиево (без Съдебно-

изпълнителната служба) са изготвени общо 9691 бр. призовки и книжа. От 

тях 5623 броя са изпратени за връчване в други населени места, различни от 

гр. Севлиево, а останалите 4068 призовки и книжа са връчени от 

призовкарите при Районен съд – Севлиево.  

Наред с изложеното, от други съдилища са получени 3094 документа, 

които са обработени и връчени от призовкарите на съда.  

Отделно от посоченото, през отчетната година в Съдебно-

изпълнителната служба са изготвени общо 4628 призовки и книжа, от които 

от призовкарите са връчени 1126, а останалите 3502 по пощата. 
 

 ІІІ. АНАЛИЗ НА НАТОВАРЕНОСТ 
1. ОБЩИ ДАННИ 

Съдът е започнал 2021 г. с утвърден щат за 5 районни съдии.  

В началото на годината съдийските щатове са били заети от съдиите 

Станислав Иванов Цветков, Гергана Николаева Божилова, Христо Николов 

Христов и Биляна Димитрова Коева. 

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

ползва отпуск поради временна неработоспособност. Считано от 17.08.2020 

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

раждане, от 30.12.2020 г. до 30.09.2021 г. е ползвала отпуск поради 

бременност и раждане в размер на остатъка до 410 дни, а от 01.10.2021 г. 

ползва отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст. 

Поради продължителността на неработоспособността на съдия Коева 

от страна на изпълняващият функциите „административен ръководител – 

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

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



 

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

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

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

– Севлиево за неопределено време.  

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

Габрово за командироване, със Заповед № 450 от 25.11.2020 г. в Районен съд 

– Севлиево е командирован Боян Христов Косев, съдия в Районен съд – 

Габрово, считано от 01.12.2020 г. до завръщане от продължителен отпуск на 

титуляра Биляна Коева, но не повече от три месеца. 

Със заповед № 80 от 17.02.2021 г. в Районен съд – Севлиево е 

командирована Гергана Любчева Антонова-Попова, съдия в Районен съд – 

Габрово, считано от 01.03.2021 г. до завръщане от продължителен отпуск на 

титуляра Биляна Коева, но не повече от три месеца.  

Със заповед № 245 от 02.06.2021 г. в Районен съд – Севлиево е 

командирована Радосвета Добрева Станимирова, съдия в Районен съд – 

Габрово, считано от 03.06.2021 г. до 03.09.2021 г.  

Със заповед № 403 от 01.09.2021 г. в Районен съд – Севлиево е 

командирован Христо Тотев Христов, съдия в Районен съд – Габрово, 

считано от 09.09.2021 г. до завръщане от продължителен отпуск на титуляра 

Биляна Коева, но не повече от три месеца. 

Със заповед № 549 от 07.12.2021 г. в Районен съд – Севлиево е 

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

считано от 10.12.2021 г. до завръщане от продължителен отпуск на титуляра 

Биляна Коева, но не повече от три месеца. 

 

С решение по протокол № 14 от дистанционното заседание чрез 

видеоконферентна връзка на Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено 

на 22.07.2021 г., на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от Закона за съдебната власт 

бе съкратена 1 (една) свободна длъжност „съдия“ в Районен съд – Севлиево, 

считано от датата на вземане на решението.  

 

Към 31.12.2021 г. щатната численост на Районен съд – Севлиево е за 4 

районни съдии.   

При посочената щатна численост и кадрови състав в края на годината 

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

по щат е била 47.65, а действителната натовареност е била 49.72. 

Натовареността, на база свършени дела, по щат е била 43.60, а 

действителната натовареност - 45.50.  

През този отчетен период не е възможно коректно да се посочи 

натовареността на гражданските и наказателните съдии, доколкото 

съществуващата в съда от години специализация на съдиите по материя е 

била частично нарушена, както и поради отсъствието на съдия Коева и 

командироването на съдии от РС – Габрово в РС - Севлиево. 

 



 

 
година Натовареност по щат Действителна натовареност 

дела за разглеждане свършени дела дела за разглеждане свършени дела 

2019 35.58 32.63 40.28 36.94 

2020 35.50 32.23 47.33 42.98 

2021 47.65 43.60 49.72 45.50 

 

През 2021 г. индексът на натовареност на Районен съд – Севлиево, 

формиран като сбор от индексите на индивидуална натовареност на съдиите, 

изчислени чрез Системата за изчисляване на натовареността на съдиите, е 

630,20. При 4 съдии по щат, средният индекс е 157,55. Като се вземе под 

внимание разпоредбата на чл. 16, ал. 2 от Правилата за оценка на 

натовареността на съдиите, следва че съдиите са били високо натоварени. 

Индексът на натовареност на съдия Станислав Цветков е 182,08. Имайки 

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

натовареността на съдиите, следва че съдия Цветков е бил изключително 

високо натоварен (свръхнатоварен). Индексът на натовареност на съдия 

Христо Николов Христов е 173,48, тоест в близост до границата на 

свръхнатовареност. Индексът на натовареност на съдия Гергана 

Божилова е 137,07, тоест съдията е бил високо натоварен. 

През този отчетен период не е възможно коректно да се посочи 

индексът на натовареност на РС – Севлиево и на натовареността на 

съдиите, доколкото има съществени пропуски при отчитане на тези 

показатели от модула „Натовареност“ на ЕИСС и неговата 

функционалност. 

 

2. РЕЗУЛТАТИ НА СЪДИИТЕ 

Приложените към настоящия доклад обобщени справки за 

индивидуалната натовареност на съдиите, изготвени съгласно изискванията 

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

следните формирани индекси на индивидуална натовареност на всеки съдия: 

1. Съдия Станислав Цветков – 182,08 

2. Съдия Гергана Божилова – 137,07 

3. Съдия Христо Христов – 173,48     

4. Съдия Биляна Коева - 0,00 

5. Съдия Боян Косев (от 01.01.2021 г. до 28.02.2021 г.) – 19,82 

6. Съдия Гергана Антонова (от 01.03.2021 г. до 01.06.2021 г.) – 45,37     

7. Съдия Радосвета Станимирова (от 03.06.2021 г. до 03.09.2021 г.) – 

30,84 

8. Съдия Христо Тотев (от 09.09.2021 г. до 10.12.2021 г.) – 32,53 

9. Съдия Диян Атанасов (от 10.12.2021 г. до 31.12.2021 г.) – 9,01 

 



 

Анализът на статистическите данни показва следното: 

Съдия Станислав Цветков 

Съдия Цветков е имал за разглеждане общо 558 дела, от които 303 

наказателни и 255 граждански. Свършил е 534 дела, от които 280 

наказателни и 254 граждански, или 95.70% от делата за работа. 470 дела 

(88.01%) са приключили в срок до 3 месеца.   

Обжалвани са актовете по 53 наказателни и 7 граждански дела. 

От обжалване са върнати 40 дела:  

По НОХД, НЧХД и ЧНД:  

- потвърдени (инд. 1) – 8 акта (7 присъди/решения и едно 

определение); 

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

- една присъда е изменена в наказателната част по приложението на 

закона (инд. 4а); 

- една присъда е изменена в частта относно веществените 

доказателства и разноските (инд. 4е). 

По АНД: 

- потвърдени (инд. 1) – 17 решения; 

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

- отменени изцяло и върнати за ново разглеждане (инд. 2б) – 2 решения. 

         По Граждански дела: 

       - потв. (инд. 1) - общо 6 акта (3 решения и 3 определения); 

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

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

същество (инд. 5а) – 1 решение. 

 

Съдия Гергана Божилова 

Съдия Божилова е имала за разглеждане общо 507 дела, от които 276 

наказателни и 231 граждански. Свършила е 459 дела, от които 231 

наказателни и 228 граждански, или 90.53% от делата за работа. 379 дела 

(82.57%) са приключили в срок до 3 месеца.   

Обжалвани са актовете по 58 наказателни и 3 граждански дела. 

От обжалване са върнати 54 дела:  

По НОХД, НЧХД и ЧНД:  

- потвърдени (инд. 1) – 7 акта (3 присъди/решения и 4 определения); 

- една присъда е отменена и делото върнато за ново разглеждане - (инд. 

2а); 

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

- едно определение е изменено в частта относно веществените 

доказателства и разноските (инд. 4е). 

По АНД: 

- потвърдени (инд. 1) – общо 19 акта (18 решения и 1 определение);  

- отменени изцяло и постановен друг акт (инд. 2а) – 8 решения;- 

- отменени изцяло и върнати за ново разглеждане (инд. 2б) – 3 решения; 



 

- отменено в едната част и потвърдено в другата част (инд. 3а) – 2  

решения; 

- изменено само по отношение на санкцията и потвърдено в останалата   

част (инд. 3б) – 1 решение.  

         По Граждански дела: 

         - потв. (инд. 1) - общо 5 акта (2 решения и 3 определения); 

         - изцяло отменено по обективни причини (инд. 4б) – общо 2 решения; 

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

по същество (инд. 5а) – общо 2 решения; 

 По Административни дела: 

         - потв. (инд. 1) - общо 2 решения. 

  

Съдия Христо Николов Христов 

Съдия Христов е имал за разглеждане общо 645 дела, от които 633 

граждански и 12 наказателни. Свършил е 562 дела, от които 550 граждански 

и 12 наказателни, или 87.13% от делата за работа. 493 дела (87.72%) са 

приключили в срок до 3 месеца.   

Обжалвани са актовете по 42 граждански и 3 наказателни дела.  

От обжалване са върнати 35 дела: 

          По Граждански дела: 

- потв. (инд. 1) – общо 21 акта (16 решения и 5 определения);  

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

определение; 

- изцяло обезсилено (инд. 3б) – 2 определения; 

- изцяло отменено по обективни причини (инд. 4б) – 1 определение; 

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

по същество (инд. 5а) – 3 решения; 

       - отменено, обезсилено или нищожно от горната инстанция в едната част 

и отменено или обезсилено в другата част, поради промени в 

законодателството,  най-често обратно действие на закон (инд. 7г) – едно 

решение. 

По Административни дела: 

         - потв. (инд. 1) - 1 решение; 

         - изцяло отменено и върнато за ново разглеждане (инд. 3б) – 1 решение. 

  

По НОХД, НЧХД и ЧНД:  

     - потвърдени (инд. 1) – общо 3 акта (1 решение и 2 определения);  

     - една присъда е отменена и делото върнато за ново разглеждане - (инд. 

2а). 

 

Съдия Боян Косев 

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

01.12.2020 г. до 01.03.2021 г. Имал е за разглеждане общо 94 граждански 

дела. Свършил е 94 дела, или 100.00% от делата за работа. 90 дела (95.74%) 



 

са приключили в срок до 3 месеца. След откомандироването му останалите, 

несвършени от него дела са били преразпределени на съдия Гергана 

Антонова-Попова, командирована в РС – Севлиево, считано от 01.03.2021 г.    

Обжалвани са актовете по 6 граждански дела. 

От обжалване са върнати 8 граждански дела: 

- потвърдени (инд. 1) – 5 определения; 

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

- изцяло обезсилено (инд. 3б) – 1 определение. 

 

Съдия Гергана Антонова-Попова 

Съдия Антонова-Попова е била командирована в РС – Севлиево, 

считано от 01.03.2021 г. до 01.06.2021 г. Имала е за разглеждане общо 150 

дела, от които 146 граждански и 4 наказателни. Свършила е 150 дела, от 

които 146 граждански и 4 наказателни, или 100.00% от делата за работа. 135 

дела (90.00%) са приключили в срок до 3 месеца. След откомандироването й 

останалите, несвършени от нея дела са били преразпределени на съдия 

Радосвета Станимирова, командирована в РС – Севлиево, считано от 

03.06.2021 г.    

Обжалвани са актовете по 12 граждански дела. 

От обжалване са върнати 9 граждански дела: 

- потвърдени (инд. 1) – общо 4 акта (3 решения и 1 определение); 

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

акта (2 решения и 1 определение); 

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

по същество (инд. 5а) – 2 решения. 

 

Съдия Радосвета Станимирова 

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

03.06.2021 г. до 03.09.2021 г. Имала е за разглеждане общо 130 дела, от които 

128 граждански и 2 наказателни. Свършила е 130 дела, от които 128 

граждански и 2 наказателни, или 100.00% от делата за работа. 115 дела 

(88.46%) са приключили в срок до 3 месеца. След откомандироването й 

останалите, несвършени от нея дела са били преразпределени на съдия 

Христо Тотев Христов, командирован в РС – Севлиево, считано от 

09.09.2021 г.  

Обжалвани са актовете по 9 граждански дела. 

От обжалване са върнати 14 граждански дела: 

       - потвърдени (инд. 1) – 3 определения; 

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

(1 решение и 2 определения); 

       - изцяло обезсилено (инд. 3б) – общо 2 акта (1 решение и 1 определение); 

       - прогласено изцяло за нищожно (инд. 3в) – 1 определение;  

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

по същество (инд. 5а) – общо 5 акта (4 решения и 1 определение). 



 

 

Съдия Христо Тотев Христов 

Съдия Христо Тотев Христов е бил командирован в РС – Севлиево, 

считано от 09.09.2021 г. до 10.12.2021 г. Имал е за разглеждане общо 148 

дела, от които 146 граждански и 2 наказателни. Свършил е 143 дела, от които 

141 граждански и 2 наказателни, или 96.62% от делата за работа. 120 дела 

(83.92%) са приключили в срок до 3 месеца. След откомандироването му 

останалите, несвършени от него дела са били преразпределени на съдия 

Диян Атанасов, командирован в РС – Севлиево, считано от 10.12.2021 г.  

Обжалвани са актовете по 24 граждански и 1 наказателно дела.  

От обжалване са върнати 1 наказателно и 7 граждански дела: 

По НОХД, НЧХД и ЧНД:  

      - потвърдени (инд. 1) – 1 определение.  

По Граждански дела: 

      - потвърдени (инд. 1) – общо 6 акта (1 решение и 5 определения); 

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

определение. 

 

Съдия Диян Атанасов 

Съдия Атанасов е командирован в РС – Севлиево, считано от 

10.12.2021 г. Имал е за разглеждане общо 55 дела, от които 54 граждански и 

1 наказателно. Свършил е 21 дела, от които 20 граждански и 1 наказателни, 

или 38.18% от делата за работа. 21 дела (100.00%) са приключили в срок до 3 

месеца. 

Обжалван е съдебният акт по 1 наказателно дело.  

От обжалване е върнато 1 гражданско дело: 

       - прогласено изцяло за нищожно (инд. 3в) – 1 решение. 

 

ІV. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ 

  
През отчетната 2021 г. в Районен съд – Севлиево са образувани 316 

нови изпълнителни дела, от които: 

- 222 дела за вземания в полза на държавата, от които 222 

съставляват публични държавни вземания. Няма образувани изпълнителни 

дела за частни държавни вземания; 

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

които 11 в полза на банки и 27 в полза на други ЮЛ;  

- 48 дела в полза на физически лица, от които 13 имат за предмет 

събиране на суми за издръжки, 2 за предаване на дете, 1 по трудов спор и 32 

други частни вземания;  

- 8 дела за изпълнение на обезпечителни мерки. 

Съпоставката с предходните две години сочи увеличение в броя на 

новообразуваните изпълнителни дела – 196 през 2020 г. и  202 през 2019 г. 

Към 01.01.2021 г. висящи са 1372 изпълнителни дела за вземания в размер 



 

на 11 243 276 лв. Заедно с новообразуваните през 2021 г. 316 

изпълнителни дела за вземания в размер на 683 668 лв., през отчетната 

година е имало за работа общо 1688 дела за вземания в размер на 11 926 

944лв. От тях, свършени чрез реализиране на вземането са 39 

изпълнителни дела, 168 са перемирани и прекратени, а 6 са изпратени на 

друг съдебен изпълнител. Общо събраната сума по всички изпълнителни 

дела е в размер на 697 312 лв, при събрани 493 066 лв. през 2020 г. и 555 

310 лв. през 2019 г. От общо дължимата сума отпадат и 2 797 294лв. по 

перемираните и прекратени дела /2 200 000 лв. са по едно дело с взискател 

НАП/. Останалата несъбрана сума в края на 2021 г. е в размер на 8 642 352 

лв., която е с  2 600 924 лв. по-малко от формираната сума за събиране в 

началото на отчетния период.  

            В края на периода висящи са 1475 изпълнителни дела, при 1372 в 

края на 2020 г. и 2020 в края на 2019 г.. Останалите за работа дела се 

разпределят, както следва: 608 броя за събиране на вземания в полза на 

държавата; 430 броя за вземания на търговци и други ЮЛ; 398 броя в 

полза на граждани; 2 броя за изпълнение на чуждестранни решения и 37 

броя за изпълнение на обезпечителни мерки. В значителна част от 

случаите постъпват периодични плащания в резултат на наложени запори, 

но сумите са относително малки по размер спрямо дължимото и това 

предопределя продължителния период на изплащане на задължението. По 

около 30% от делата за издръжка са съставени констативни протоколи по 

Наредбата за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена 

издръжка, поради липса на доходи и имущество у длъжника или поради 

това, че се намира в чужбина с неизвестен адрес. По-трудно се реализират 

вземанията между търговци. Най-често търговците имат вземания от други 

свои контрагенти и междувременно те самите са длъжници, което забавя 

събираемостта и увеличава задълженията. 

За работа в Съдебно-изпълнителната служба са образувани 

преобладаващо  изпълнителни дела за събиране на:  

1. държавни вземания; 

2. вземания по неплатени фактури и неизпълнени договорни 

задължения между търговци; 

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

непозволени увреждания; 

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

които масата от длъжници нямат доходи и не притежават имущество или 

ако такова се установи, то не може да се реализира; 

5. предоставени кредити от банки и други кредитни институции – 

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

години са напуснали страната, нямат имущество и са с неизвестен адрес в 

чужбина, а откритите на посочените адреси длъжници понякога са 

безработни и без имущество, годно за принудително изпълнение, или 

работят срещу трудово възнаграждение, надхвърлящо незначително 



 

определения размер за минимална работна заплата, като се случва да имат 

по два и повече наложени запори за вземания в полза на различни банки. 

         През отчетния период няма публична продан приключила с 

обявяване на купувач. 

Не е намалял броя на длъжниците, които имат желание да 

съдействат за удовлетворяване на взискателите, както и на тези, които след 

насочване на принудителното изпълнение към техни вещи, търсят 

варианти за погасяване на задълженията – изцяло или по изготвени 

погасителни планове, одобрени от взискателите. Остава значителен и броя 

на трайно отсъстващите от страната длъжници, които и не притежават 

имущество, което прави изключително трудно събирането на такива 

вземания и те се проточват с години, както е немалък и броя на 

физическите лица, при които след наложен запор върху трудовото 

възнаграждение работодателят ги освобождава от работа. 

 

V. СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА 

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

Севлиево. Ръководството на съда няма отношение към пряката организация 

на работа на тази служба.  

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

вписванията.  При негово отсъствие основно се замества от държавния 

съдебен изпълнител. 

Справката за дейността на Съдията по вписванията през 2021 г. 

показва, че са извършени, както следва: 

1. Вписвания – общо 3666 броя, от които: 

- Продажби – 1366 броя; 

- Дарения – 277 броя; 

- Замени – 18 броя; 

- Наеми – 329 броя; 

- Аренди – 234 броя; 

- Законни ипотеки – 8 броя; 

- Договорни ипотеки – 113 броя; 

- Заличаване на ипотеки –106 броя; 

- Възбрани за обезпечение на бъдещ иск – 4 броя; 

- Възбрани на ДСИ – 42 броя; 

- Възбрани на ЧСИ – 83 броя; 

- Възбрани от АДВ/публичен изпълнител – 10 броя; 

- Общи възбрани – 0; 

- Постановления на ДСИ – 7; 

- Постановления на ЧСИ – 19; 

- Постановления на АДВ/ публичен изпълнител – 4 броя; 

- Искови молби – 36 броя; 

- Делби – 23 броя; 



 

- Обявени завещания – 23 броя; 

- Откази от вещни права – 13 броя; 

- Констативни нотариални актове – 11 броя; 

- Влезли в сила решения на поземлени комисии – 61 броя; 

- Обстоятелствени проверки – 196 броя; 

- АДС – 19 броя; 

- АОС – 171 броя; 

- Апорт на недв.имот в ТД или кооперация –1 брой; 

- Договори за прехвърляне на предприятие – 3 броя;  

- Право на ползване – 9 броя; 

- Суперфиция – 16 броя; 

- Сервитут – 1 брой; 

- Други вписвания – 463 броя. 

2. Писмени справки/Удостоверения – 658 броя; 

3. Устни справки – 164 броя; 

4. Справки по молби на държавни органи –85 броя; 

5. Преписи – 1072 броя; 

6. Отбелязвания – 354 броя; 

7. Заличавания – 239 броя. 

 

През 2020 г. са извършени общо 3271 вписвания, от които: 

Продажби – 1056 броя; Дарения – 219 броя; Замени – 27 броя; Наеми – 416 

броя; Аренди – 260 броя; Законни ипотеки –15 броя; Договорни ипотеки – 

93 броя; Заличаване на ипотеки – 88 броя; Възбрани за обезпечение на 

бъдещ иск – 5 броя; Възбрани на ДСИ – 43 броя; Възбрани на ЧСИ – 106 

броя; Възбрани от АДВ/публичен изпълнител – 17 броя; Постановления на 

ДСИ – 5; Постановления на ЧСИ – 11; Постановления на АДВ/ публичен 

изпълнител – 4 броя; Искови молби – 37 броя; Делби – 18 броя; Обявени 

завещания – 28 броя; Откази от вещни права – 11 броя; Констативни 

нотариални актове – 28 броя; Влезли в сила решения на поземлени 

комисии – 38 броя; Обстоятелствени проверки – 213 броя; АДС – 12 брой; 

АОС – 119 броя; Апорт на недв.имот в ТД или кооперация – 2 брой;  

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

броя; Суперфиция – 16 броя; Сервитут – 3 броя; Други вписвания – 324 

броя. 

През същия период са извършени и писмени справки/удостоверения 

– 601 броя; Устни справки – 96 броя; Справки по молби на държавни 

органи – 118 броя; Преписи – 848 броя; Отбелязвания – 22 броя; 

Заличавания – 88 броя. 

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

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

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

ипотеки – 129 броя; Заличаване на ипотеки – 90 броя; Възбрани за 

обезпечение на бъдещ иск – 5 броя; Възбрани на ДСИ – 64 броя; Възбрани 



 

на ЧСИ – 270 броя; Възбрани от АДВ/публичен изпълнител – 17 броя; 

Общи възбрани – 1; Постановления на ДСИ – 2; Постановления на ЧСИ – 

39; Постановления на АДВ/ публичен изпълнител – 2 броя; Искови молби 

– 32 броя; Делби – 29 броя; Обявени завещания – 17 броя; Откази от 

вещни права – 19 броя; Констативни нотариални актове – 58 броя; Влезли 

в сила решения на поземлени комисии – 76 броя; Обстоятелствени 

проверки – 225 броя; АДС – 10 броя; АОС – 90 броя; Апорт на недв.имот в 

ТД или кооперация – 5 броя; Договори за прехвърляне на предприятие – 1 

брой; Право на ползване – 4 броя; Суперфиция – 7 броя; Сервитут – 4 и 

Други вписвания – 727 броя. 

През същия период са извършени и писмени справки/удостоверения 

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

органи – 89 броя; Преписи – 1 233 броя; Отбелязвания – 563 броя; 

Заличавания – 302 броя. 

 

VІ. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ 
 

В изпълнение на Заповед № ТП – 20 - 1 от 09.09.2020 г.  на главния 

инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет бе извършена 

тематична проверка: „Анализ на наложените от районния съд мерки за 

защита от домашно насилие по издадените и влизли в сила заповеди за 

защита по чл. 15, ал. 2 от Закона за защита от домашно насилие, както и на 

влезлите в сила актове по чл. 296, ал. 1, предл. 2-ро НК и по чл. 296, ал. 4 

НК, за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2019 г.“.Със Заповед № ТП -20-1 от 

22.12.2020 г. на главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен 

съвет бе удължен срока за изготвяне на акта с резултатите от проверката до 

25.01.2021 г.  

Въз основа на констатациите от извършената проверка, 

Инспекторатът към ВСС е направил следните изводи. Съдиите са се 

произнасяли по допустимостта на молбите за защита, като са преценявали 

спазването на преклузивния срок по чл.10 от ЗЗДН, насрочвали са открито 

съдебно заседание до един месец с оглед разпоредбата на чл.12, ал.1 от 

ЗЗДН. При определяне на защитната мярка по чл.5, ал.1 от ЗЗДН, съдът се 

е ръководил от целта да даде адекватна и ефективна защита на молителя и 

да го предпази от бъдещи действия, съставляващи акт на насилие. Съдът е 

определял подходящи мерки за защита, които да са съответни на 

извършения акт. Санкционирал е извършеният акт на домашно насилие 

като е наложил повече от една от мерките по чл.5, ал.1 от ЗЗДН. При 

определяне на срока на прилагане на мерките по т.2, т.3 и т.4 съдиите са 

посочвали началният момент, от който се прилагат. Препис от заповедта е 

връчван на полицейските органи с оглед контрол върху спазване на 

изпълнението й. По всички дела на извършителя на домашното насилие е 

била налагана задължителната глоба в минимален размер, а заповедта е 

съдържала предупреждение за последиците от неизпълнението й. Въпреки 



 

малкото на брой издадени и влезли в сила заповеди за защита по чл.15, ал.2 

от ЗЗДН може да се обобщи, че налаганите от съда мерки за защита са в 

съответствие с търсената защита и адекватни на извършеното домашно 

насилие, съобразно неговата тежест, продължителност, последици.       

За запознаване с резултатите от проверката, със заповед е свикано 

общо събрание, на което проверяваните съдии са били запознати с акта от 

проверката срещу подпис. 

 

През месец декември 2021 г., в изпълнение на заповед № 512 от 

30.11.2021 г. на административния ръководител - председател на Окръжен 

съд - Габрово е извършена проверка на дейността на съдиите от Районен съд 

– Севлиево за периода 01.01.2021 г. до 30.11.2021 г. 

В доклада от проверката са направени констатации, съгласно които: 

Административен ръководител — председател на Районен съд 

Севлиево, считано от 02.06.2021 г. е съдия Станислав Цветков. 

Административната дейност на Районен съд - Севлиево е организирана 

съгласно изискванията на ЗСВ и ПАС. 

За проверявания период са издадени заповеди във връзка със въведени 

противоепидемични мерки на територията на РБ, за определяне размера на 

възнаграждението на съдебните заседатели; за разпределяне на наказателни 

дела за периода 01.04.2021 г. - 05.04.2021 г.; за организацията на работа във 

връзка с потвърдени 3 случая на COVID-19 на служители от Районен съд - 

Севлиево; за дежурства и разпределение на дела за периода 19.04.2021 г. - 

30.04.2021 г. във връзка с продължително отсъствие на съдия; за провеждане 

на публична продан по изп.дело на ЧСИ; за осъществяване на дейността на 

съда за периода от 15.04.2021 г. до 30.04.2021 г. при спазване на строги 

противоепидемични мерки; за определяне на реда за влизане, отваряне и 

затваряне на входовете на сградата; за определяне достъпа до помещенията 

на Районен съд - Севлиево в условията на пандемия; за осигуряване 

електронни подписи на съдебните заседатели; за оправомощаване на 

съдебните заседатели да използват ел.подпис; във връзка с организацията на 

работа на Районен съд — Севлиево за въвеждане на електронно правосъдие, 

съгласно промените в устройствения закон, в сила от 01.07.2021 г. и в 

процесуалните закони, в сила от 30.06.2021 г.; за организацията на работа в 

Районен съд - Севлиево във връзка със Заповед № РД-01-748 от 02.09.2021 г. 

и при спазване на Заповед № РД-014-743 от 31.08.2021г. на Министъра на 

здравеопазването; във връзка с осигуряване на пожарната безопасност в 

Районен съд - Севлиево. Свиквани са и са провеждани Общи събрания. 

Към момента на проверката Районен съд - Севлиево е с утвърден щат 

за 4 съдии - 1 председател и 3 съдии.Считано от 23.03.2020 г. съдия Биляна 

Коева е в отпуск поради временна неработоспособност, от 17.08.2020 г. до 

29.12.2020 г. е ползвала отпуск поради бременност и раждане, от 30.12.2020 

г. до 30.09.2021 г. е ползвала отпуск поради бременност и раждане в размер 

на остатъка до 410 дни, а от 01.10.2021 г. ползва отпуск за отглеждане на 



 

дете до 2-годишна възраст. На длъжността на съдия Коева са командировани 

за период до три месеца съдии от PC Габрово. Със Заповед № РД-13-159 от 

01.06.2020 г. несвършените дела на съдия Биляна Коева се преразпределят на 

съдията, командирован в Районен съд — Севлиево. 

По материи делата в PC Севлиево се разпределят, както следва : 
- Гражданските дела се разпределят между съдиите Христо Христов 

и Биляна Коева, с изключение на тези граждански дела, които съгласно 
Вътрешните правила за случайно разпределение на делата и определяне и 
отчитане на натовареността на съдиите, или съгласно Решение на Общото 
събрание се разпределят между всички съдии, или само между съдиите, 
разглеждащи наказателни дела; 

- Наказателните дела се разпределят между съдиите Станислав 
Цветков и Гергана Божилова, с изключение на тези наказателни дела, 
които съгласно Вътрешните правила за случайно разпределение на делата 
и определяне и отчитане на натовареността на съдиите, или съгласно 
Решение на Общото събрание се разпределят между всички съдии, или 
само между съдиите, разглеждащи граждански дела; 

Гражданските дела от групи „Искове no СК", „Развод и 
недействителност на брака", „Развод по взаимно съгласие", "Издръжка и 
изменение на издръжка" се разпределят между съдиите, разглеждащи 
наказателни дела при 100% натовареност. Съдиите, разглеждащи 
наказателни дела, участват заедно с гражданските съдии в групите за 
разпределение на ЧГД от заповедното производство и по молби за теглене 
на средства от банковите сметки на лица, настанени в социални заведения. 

Частните граждански дела, имащи за предмет разкриване на банкова 
тайна или сведения от Централния депозитар, се разпределят на дежурния 
наказателен съдия. 

Делата по чл.64 и чл.65 от НПК, имащи за предмет разглеждане на 
искания за вземане или изменение на взетата мярка за неотклонение 
задържане под стража" се разпределят между всички съдии, разглеждащи 
граждански дела, с изключение на постъпилите в почивни и празнични 
дни когато се разпределят на дежурния наказателен съдия. 

В случаите на отвод на всички наказателни съдии по конкретно 
наказателно дело или отвод на всички граждански съдии по конкретно 
гражданско дело, съответното дело се разпределя между всички съдии, 
разглеждащи граждански, съответно и наказателни дела като за целта се 
ползват нарочно създадените групи в ЦСРД. 

Натовареността на всички съдии е 100%. 
Съгласно Заповед №РД-13-4 от 10.01.2020 г. - при съобразяване на 

Вътрешните правила за случайно разпределение на делата и определяне и 
отчитане на натовареностга на съдиите и в изпълнение на решение на 
Общото събрание на съдиите, прието на 09.01.2020 г., считано от 03 
февруари 2020 г., дежурствата в PC-Севлиево в работните дни на 
седмицата се дават от един граждански и един наказателен съдия, а в 
почивните дни — дежурството да се поема от един определен съдия. 
Постъпващите в работни дни граждански дела по дежурство се 



 

разпределят на дежурния граждански съдия, а наказателните дела но 
дежурство — на дежурния наказателен съдия. В почивни дни делата по 
дежурство се разпределят независимо от материята на съответния дежурен 
съдия. 

Във връзка с правомощията на Административния ръководител - 
председател на PC Севлиево по чл.80, ал.1, т.8 ЗСВ са издадени Заповед № 
РД-13-51 от 24.02.2021г. - оправомощаване на ДСИ Владислав Шишков да 
използва ел.подпис; Заповед №РД-13-52 от 24.02.2021 г. - прекратяване 
достъпа на ДСИ Снежина Дянкова до електронни административни услуги 
в ЕПЗЕУ; Заповед №РД-13-62 от 04.03.2021 г. за определяне на ДСИ 
Владислав Шишков, право на безплатен специален достъп до услугите на 
ЕПЗЕУ; Заповед №РД-13-65 от 09.03.2021 г. - оправомощаване на ДСИ 
Владислав Шишков да извършва справки в РН - НБД „Население". 

Проведени са конкурси за назначаване на служители на длъжността 
"съдебен секретар" и "съдебен деловодител".На съдебни служители е 
възложено изготвянето на статистическите отчети през 2021 г., 
извършване на инвентаризация на делата.Поради придобиване право на 
пенсия за осигурителен стаж и възраст е освободена Нина Радкова 
Радкова, заемала длъжността съдебен деловодител. Назначени са следните 
съдебни служители : Станислава Мариянова Цонева - съдебен секретар по 
чл.68, ал.1, т.З от КТ, считано от 05.05.2021 г. и Веселина Кръстева 
Маринова - съдебен деловодител, считано от 17.09.2021г. 

Със Заповед №РД-13-16 от 21.01.2021 г. е утвърдена структурата на 
администрацията 

Издадени са заповеди за назначаване на комисия за унищожаване на 
веществени доказателства, назначаване на комисия за атестиране на 
съдебни служители. 

Щатното разписание на администрацията на съда е одобрено на 
Общо събрание на съдите, проведено на 12.12.2018 г. 

Има утвърдени Вътрешни правила за организацията на 
публикуването на съдебните актове в електронната страница на Районен 
съд – Севлиево. 

Приети са Вътрешни правила за случайно разпределение на делата и 
определяне и отчитане на натовареността на съдиите. Процентьт на 
натовареност на наказателните съдии по всички видове граждански дела, 
предвидени за разглеждане от тях, е 100%. Процентът на натовареност на 
гражданските съдии по всички видове наказателни дела, предвидени за 
разглеждане от тях, е 100%. 

В съда са заведени предвидените в Правилника за администрацията 
в съдилищата деловодни книги. 

През проверявания период в съда са постъпили общо 1936 дела, от 
които 1420 граждански и 516 наказателни дела. При извършената 
репрезентативна проверка се установи, че делата се образуват в деня на 
постъпването им в деловодството на съда или най-късно на следващия ден. 
В съда действат и се спазват Вътрешни правила за случайното 
разпределение на делата и определяне и отчитане на натовареността на 
съдиите. Разпределението на делата се извършва на принципа на 



 

случайния подбор, чрез електронно разпределение, съгласно чл.9, ал.1 от 
ЗСВ, според поредността на тяхното постъпване, съобразно материята и 
видовете на отделните дела. Разпределението се осъществява чрез EИCC. 

През проверявания период, съгласно представената справка, няма 
дела, насрочени извън срока по чл.252, ал.1 и ал. 2 от НПК, както и дела 
насрочени извън срока по чл.247 А, ал.2, т.1 НПК. Има две наказателни 
дела с отменен ход по същество - АНД 208/2021 г. и АНД №502/2020 г. и 
по двете дела хода по същество е отменен, тъй като съдът е установил, че 
административния орган не е представил част от доказателствата по 
преписката. 

Едно гражданско дело е с отменен ход по същество - гр.д. № 
992/2020 г. - делба. Хода на делото по същество е отменен, тъй като по 
време на провеждане на с.з. по делото на 18.02.2020 г. процесуален 
представител на ищците се бил явил в производство по чл.65 НПК, 
започнало в 14,00 ч. и продължило до 16,05ч. Съдът приел, че е налице 
възникнало внезапно непреодолимо препятствие, процесуалният 
представител на ищците да се яви в с.з. и съответно да предупреди 
доверителите си, за да могат да организират защитата си в производството 
по извършване на делбата. 

Съгласно изготвената справка в инструктивния 3-месечен срок от 
образуването им са приключени 1306 граждански дела и 347 наказателни 
дела. 

Като цяло делата се насрочват, разглеждат и решават в рамките на 
инструктивните срокове. 

По общо 9 граждански дела производството продължава повече от 
една година. При проверката на тези дела се установява, че повечето от 
тях са с фактическа и правна сложност или са били налице проблеми с 
връчване на съдебните книжа или с изготвяне на експертизи и др., както и, 
че разглеждането на същите е съвпаднало с периода на обявеното през 
2020г. от НС извънредно положение и последвалата обявена извънредна 
епидемиологична ситуация. По 2 наказателни дела, от които 1 АНД и 1 
НЧХД производството продължава повече от една година. Причините за 
по-голямата продължителност на делата са от обективен характер - 
заболяване на съдията-докладчик, неявяване на актосъставителя, на 
свидетели и др. 

Няма граждански и наказателни дела с актове, изготвени след 
изтичане на установения за това срок. 

Съгласно приложената справка за проверявания период има спрени 
6 граждански дела. Всички са спрени на осн. чл.229, ал.1, т.4 ГПК. По 
всички спрени дела своевременно са извършвани проверки и действия за 
отпадане причината за спиране. Към 30.11.2021 г. няма спрени 
наказателни дела. 

Книгата за изпълнение на присъдите се води редовно при спазване 
на всички законови срокове. Проверява се всеки месец. 

При репрезентативната проверка се установи, че изпълнителните 
листове се издават по предвидения в чл. 405-406 от ГПК ред и по делата се 
отбелязва издаването на изпълнителни листове и се спазва изискването на 



 

чл.406, ал.З от ГПК. При извършеното отбелязване се полагат подписи от 
съдия и съдебен служител. 

През проверявания период са архивирани 1247 броя граждански 
дела и 443 броя наказателни дела. Всички дела са предадени в архива с 
приемо-предавателни протоколи. Архивирането на делата, се извършва 
своевременно, като не се констатираха грешки или пропуски. За периода 
01.01.2021 г. - 30.11.2021 г. РП - Севлиево е внесла в служба "Архив" 
веществени доказателства по 67бр. наказателни дела. Унищожени са 
веществени доказателства по 53бр. наказателни дела, приключили с влязъл 
в сила съдебен акт, за което са съставени съответните протоколи за 
унищожаване на веществените доказателства. На собствениците им са 
върнати веществени доказателства по 3бр. наказателни дела. При 
извършена на 28.01.2021 г. проверка на веществените доказателства е 
установено, че всички веществени доказателства са налични и се 
съхраняват правилно. 

През периода на проверката са били направени общо 15 отвода, от 
които 7 по общо 5 граждански дела и 8 отвода по общо 5 наказателни дела. 
Комисията констатира, че отводите са мотивирани. Основанията за тях са 
изведени на база съответните текстове от процесуалните закони. 

При извършената проверка в съдебно-изпълнителна служба не се 
установиха пропуски в дейността на държавния съдебен 
изпълнител.Делата се образуват в срок и законосъобразно. По молбите на 
страните своевременно е вземано отношение. Вписванията по книгите са 
редовни и в срок. За всяко действие се съставя протокол с изискуемите по 
чл.434 от ГПК отбелязвания. Внесените от длъжниците суми по делата се 
изплащат на взискателите в кратки срокове. За изплатените суми по 
изпълнителните дела се извършват надлежни отбелязвания върху 
изпълнителните листи. При връщане на изпълнителни листи или 
архивиране на изпълнителни дела изпълнителните листи се оформят 
съгласно чл.118 и чл.121 ПАС, като се поставя съответния щемпел и 
същият надлежно се попълва. По дела, прекратени на основание чл.433, 
ал.1, т.8 от ГПК се поставят печати за извършена перемция, с отбелязване 
кога е извършено последното действие и кога делото е перемирано. 

В заключение комисията, извършила проверката е направила извод, 
че организацията на административната дейност на Районен съд — 
Севлиево е на много добро ниво. Съдиите проявяват необходимата 
отговорност за организиране на работата по делата, за срочно и качествено 
правораздаване и няма препоръки за подобряване дейността на съда. 
 

Въз основа и в съответствие с одобрения годишен план за одитните 

ангажименти на дирекция „Вътрешен одит" с решение на ВСС по Протокол 

№ 2 от 04.02.2021 г. на Висш съдебен съвет и заповед № ВСС-12614 от 

01.09.2021 г. на представляващия ВСС в периода от 07.09.2021 г. – 

24.09.2021 г. бе извършен одитен ангажимент за увереност в Районен съд - 

гр. Севлиево. Одитният ангажимент обхвана отчетния период за финансово-

счетоводната информация от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г., а за останалите 

процеси към момента на извършването му. 



 

Одиторското мнение е, че бюджетът на съда се планира съгласно 

нормативните изисквания. Администрирането на приходите и разходите е в 

съответствие с нормативните изисквания. Отчитането на бюджетния ресурс 

и средствата по набирателната сметка е организирано и се извършва в 

съответствие с нормативните изисквания. Въведените контролни механизми 

са осигурили в задоволителна степен надеждността на финансово-

счетоводната информация и опазването на активите. Управлението и 

стопанисването на съдебното имущество е в съответствие с нормативните 

изисквания. Управлението на човешките ресурси е в съответствие с 

нормативните изисквания. Процесите извършвани от специализираната 

администрация, които са в обхвата на одитния ангажимент, са в съответствие 

с нормативните изисквания. 

Системите за финансово управление и контрол /вътрешния контрол/ 

обхващат основните процеси и дейности в съда. Предварителният контрол за 

законосъобразност не обхваща цялостната дейност на съда и има пропуски в 

процедурите по прилагането му. Системата за двоен подпис не е прилагана в 

случаите на възникване и изменение на трудови правоотношения. 

Контролните механизми по отношение на счетоводната отчетност на 

средствата по набирателната сметка управлявани от съдебно изпълнителната 

служба не са осигурили в достатъчна степен надеждност на информацията. 

Констатираните слабости посочени в одитния доклад са нискорискови 

и не оказват съществено влияние върху дейността на съда. 

Направени са препоръки ръководството на съда да актуализира и 

прецизира вътрешните правила за осъществяване на предварителен контрол, 

съобразно ЗФУКПС и методологията за вътрешен контрол и организира 

ефективното им приложение. Административният ръководител да 

предприеме необходимите действия за ефективно прилагане на системата за 

двоен подпис в съответствие с изискването на чл. 13, ал. 3, т. 1 от ЗФУКПС. 

Ръководството на съда да предприеме действия за въвеждане на подходящо 

допълнително ниво на аналитична отчетност на сумите по счетоводна сметка 

48311 „Съдебно изпълнителна служба" в програмен продукт „Конто" с цел 

да се създаде информация в счетоводната система за произхода и 

движението на всяка постъпила и изплатена сума, да предприеме действия за 

извършване на проверка на сумите, формиращи салдото на набирателната 

сметка в частта за съдебното изпълнение и трансфериране на суми по 

бюджета на ВСС при наличие на предпоставките за това, да създаде 

необходимата организация, която да осигури своевременно превеждане на 

разпределените от държавния съдебен изпълнител суми, да създаде условия 

за прилагане на разписаните контролни процедури при извършването на 

инвентаризация в съда, да актуализира вътрешните правила за съдебните 

заседатели като определи ред и начин за определяне, изчисляване, отчитане 

и изплащане на възнагражденията на съдебните заседатели и отговорните за 

това служители и да предприеме действия за допълване на програмния 

продукт за автоматизирана обработка на работните заплати с всички модули 

и функционалности, за които съдът заплаща. 



 

В изпълнение на препоръките, направени в одитния доклад и по време 

на проверката, от страна на ръководството са предприети следните действия. 

С писмо изх. № РД - 413 от  06.12.2021 г. е отправено искане до 

Комисия „Бюджет и финанси“ за отпускане на финансови средства за 

закупуване на компютърна система NForce за съдебно – изпълнителната 

служба в съда, инсталиране и обучение за използването и, и едногодишен 

абонамент за поддръжка и право на ползване, както и модула към системата 

JES, необходим за комуникацията между двете компютърни системи. 

Компютърната система NForce и необходимият модул за връзка на същата с 

настоящия софтуерен продукт JES биха предпоставили една много по-лесна 

връзка между Съдебно-изпълнителната служба и счетоводството на Районен 

съд – Севлиево, което би създало условия за осъществяване на аналитично 

водене на постъпващите и изплатените суми по всяко едно изпълнително 

дело. 

Със Заповед № РД – 21 – 354/15.12.2021 г. на Административния  

ръководител-председателя на Районен съд - Севлиево са назначени комисии 

за извършване на годишна инвентаризация на активите и пасивите на 

Районен съд – Севлиево, на паричните средства, вземанията и задълженията. 

Комисията е извършила проверка на съответните регистри и салдото на 

сметка 4831 „Временни депозити, гаранции, чужди средства - местни лица“. 

Направен е извод, че сметката не се води аналитично по вид и номер на дело, 

поради големия обем дела, ежедневното движение на парични средства по 

сметката, липсата на програмен продукт, чрез който да се осъществява 

връзка между Съдебно-изпълнителна служба и счетоводството на Районен 

съд – Севлиево. Аналитичното водене на движението на паричните потоци 

на съдебното изпълнение би изисквало наличието на подобен програмен 

продукт, за което се предприети стъпки по набавянето му, както и служител, 

който да се занимава изключително с това аналитично водене, тъй като 

работата е изключително обемна. 

           Със Заповед № РД-13-325 от 01.12.2021 г. на Административния  

ръководител-председателя на Районен съд - Севлиево е назначена комисия за 

преглед на средствата, съхранявани в набирателната сметка на съда. Сумите, 

подлежащи на конфискуване са трансферирани по бюджета на ВСС. 

Със Заповед № РД–21–354 от 15.12.2021 г. на Административния  

ръководител-председателя на Районен съд - Севлиево са назначени комисии 

за извършване на годишна инвентаризация на активите и пасивите на 

Районен съд - Севлиево, като се приложи нормативната уредба, относно 

оценката при придобиването на активите и пасивите, методите на оценка при 

потреблението им и вярното и документално обосновано отразяване в 

счетоводните регистри. По време на инвентаризацията на активите 

комисията е проверила съответствието на счетоводните данни с фактически 

наличните активи. Извършена е инвентаризация на паричните средства, 

вземанията и задълженията. Инвентаризацията на разчетите е извършена 

чрез изпращане на писма до контрагенти, с които съдът има неуредени 

разчети. Комисията е установила, че към датата на съставяне на протокола не 



 

са постъпили отговори на всички писма за потвърждаване на вземанията. 

Към констативния протокол са приложени инвентаризациони описи и 

извлечения по хронология от остатъците по сметки  4020 “Доставчици  по 

аванси от  страната“, 4010 „Задължения към доставчици от страната“, 43012 

„Вземания от данъци, осиг.вноски, такси и адм.глоби и санкции“, 43014 

„Вземания от ЧСИ от данъци, осиг.вн.,такси, адм.глоби и санкции“, 43015 

„Вземания от ДСИ от данъци, осиг.вн.,такси, адм.глоби и санкции“,  4885 

„Вземания от  други  дебитори-местни  лица“,  9200 „Поети ангажименти за 

разходи“, 4831 „Временни  депозити, гаранции,  чужди  средства-местни  

лица“, 4911 „Провизии за  публични държавни и  общински  вземания“, 

9911“Просрочени публични държавни  вземания“. 

    

VІІ. ВЗЕТИ МЕРКИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИЯ 

РЪКОВОДИТЕЛ ЗА РАБОТАТА НА СЪДА 
 

През 2021 г. в Районен съд – Севлиево продължи разработването, 

обновяването и въвеждането на редица инструкции и правила с цел добро 

финансово управление, законосъобразност и прозрачност при изразходване 

на финансовите средства; качествено и срочно решаване на образуваните в 

съда дела; цялостно и качествено съдебно-административно обслужване; 

създаване на равни възможности за професионална изява и развитие на 

работещите в съда:  

Вътрешни правила за събиране на вземания на съдебната власт, 

утвърдени със Заповед № РД – 13 – 25 от 01.02.2021 г. на 

И.ф.Административния ръководител - председател на Районен съд – 

Севлиево.  

Оперативен план за дейността на Районен съд – Севлиево през 2021 г., 

утвърден със Заповед № РД –13 - 22 от 28.01.2021 г.  на административния 

ръководител – председателя на Районен съд – Севлиево, разработен в 

съответствие със стратегическите цели и приоритети на съда и чрез 

разписване и реализиране на конкретни дейности да подпомогне постигането 

на целите заложени в стратегическия план на съда. 

Стратегически план, утвърден със Заповед № РД – 13 - 22 от 28.01.2021 

г. на и.ф.административния ръководител – председателя на Районен съд – 

Севлиево, който е е продължение на стратегическите планове от 2011 г. до 

момента, и цели утвърждаване и надграждане върху постигнатото до този 

момент. 

Стратегическият план за периода 2017 г. – 2021 г. е продължение на 

стратегическия план на съда в периода 2011 г. – 2016 г. и цели утвърждаване 

и надграждане върху постигнатото до този момент. Разработен е в 

съответствие с принципите за прозрачност, предвидимост и отчетност в 

дейността на съда. 

Приоритетите на Районен съд - Севлиево са свързани с прилагането на 

системи за управление и контрол, включващи политики и процедури, 

въведени от ръководството на съда, за да се осигури разумна увереност, че 



 

целите на съда се постигат чрез: съответствие със законодателството, 

вътрешните актове и договорите; надеждност и всеобхватност на 

финансовата и оперативна информация; икономичност, ефективност и 

ефикасност на дейностите; опазване на активите и информацията. 

През отчетната 2021 г. от страна на Административният ръководител 

са издадени: Заповед № РД-13-28 от 01.02.2021 г. във връзка със Заповед № 

РД-01-51 от 26.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването и въведени 

противоепидемични мерки на територията на РБ, считано от 01.02.2021 г. - 

30.04.2021 г.; Заповед № РД-13-.43 от 15.02.2021 г. за определяне размера на 

възнаграждението на съдебните заседатели; Заповед № РД-13-82 от 

29.03.2021 г. за разпределяне на наказателни дела за периода 01.04.2021 г. - 

05.04.2021 г.; Заповед № РД-13-83 от 31.03.2021 г. за организацията на 

работа във връзка с потвърдени 3 случая на COVID-19 на служители от 

Районен съд — Севлиево; Заповед № РД-13-87 от 12.04.2021 г. за дежурства 

и разпределение на дела за периода 19.04.2021 г. — 30.04.2021 г. във връзка с 

продължително отсъствие на съдия; Заповед № РД-13-89 от 13.04.2021 г. за 

провеждане на публична продан по изп.дело на ЧСИ; Заповед № РД-13-92 от 

14.04.2021г. за осъществяване на дейността на съда за периода от 15.04.2021 

г. до 30.04.2021 г. при спазване на строги противоепидемични мерки; 

Заповед № РД-13-99 от 23.04.2021 г. за определяне на реда за влизане, 

отваряне и затваряне на входовете на сградата; Заповед № РД-13-145 от 

07.06.2021 г. за определяне достъпа до помещенията на Районен съд - 

Севлиево във връзка с решение по протокол №21 от заседанието на 

Съдийската колегия на ВСС, проведено на 01.06.2021 г. и Правилата и 

мерките за работа на съдилищата в условията на пандемия; Заповед № РД-

13-159 от 18.06.2021 г. за осигуряване електронни подписи на съдебните 

заседатели; Заповед № РД-13-166 от 22.06.2021 г. за оправомощаване на 

съдебните заседатели да използват ел.подпис; Заповед № РД-13-178 от 

30.06.2021 г. във връзка с организацията на работа на Районен съд - Севлиево 

за въвеждане на електронно правосъдие, съгласно промените в 

устройствения закон, в сила от 01.07.2021 г. и в процесуалните закони, в сила 

от 30.06.2021 г.; Заповед № РД-13-244 от 20.09.2021 г. за организацията на 

работа в Районен съд - Севлиево във връзка със Заповед № РД-01-748 от 

02.09.2021 г. и при спазване на Заповед № РД-014-743 от 31.08.2021 г. на 

Министъра на здравеопазването. Издадени са множество заповеди във връзка 

с осигуряване на пожарната безопасност в РС – Севлиево. 

Редовно е изготвян график за дежурства на съдиите по материя – 

гражданско и наказателно правораздаване, както и график за дежурства на 

съдебните служители през почивните и празнични дни. 

С цел оптимизиране на бюджетните разходи и спазване на финансовата 

дисциплина през 2021 г. е издадена заповед № РД-13-20 от 27 януари 2021 г. 

за определяне на лимити за разходите за телфонни услуги, разходите за 

природен газ и контрол на разходите за енергия от гледна точка на тяхната 



 

икономичност, както и за прецизиране на разходите за канцеларски 

материали и консумативи за ползваните копирни устройства. 

Периодично са провеждани събрания на съдиите и всички служители 

от съда. Поставят се на обсъждане конкретни проблеми, обръща се внимание 

на служителите при допуснати пропуски и слабости в работата. За да се 

обезпечи организацията и контрола при подготовката и изготвянето на 

статистическите отчети за работата на съда през годината са определяни 

служители, които да извършват постоянен контрол на деловодните книги и 

да изготвят статистическите отчети през годината. 

Финансова опезпеченост 

Управленските решения при планирането, утвърждаването и 

корекциите на бюджетната сметка на РС – Севлиево се вземат в съответствие 

с разпоредбите на Закона за държавния бюджет, Закона за публичните 

финанси и указанията на ВСС, като са създадени предпоставки за добро 

финансово управление на предоставените бюджетни средства. В резултат на 

извършвания текущ контрол за спазване на утвърдените параметри по 

бюджетната сметка е постигнато икономично и законосъобразно разходване 

на бюджетните средства. Въведените от ръководството контролни процедури 

дават разумни гаранции, че дейността на съда се осъществява в съответствие 

със законодателството, вътрешните актове и договори. Изградената и 

функционираща счетоводна система осигурява възможност за проследяване 

на управленските решения във връзка с финансовото управление. 

Разходваните средства през  2021 г. са общо  в размер на 1 131 

374лв. в т.ч по параграфи  на ЕБК, както  следва:   

- по § 01-00  Заплати и възнаграждения персонала          710 136лв. 

- по § 05-00  Осигуровки                              203 417лв. 

- по § 02-00  Други плащания и възнаграждения              125 439лв. 

- по § 10-00  Издръжка                      84 932лв. 

- по § 52-03  Придобиване на ДМА                          7 450лв.   

 Към 31.12.2021 г. усвоената  сума за издръжка на  съда е 84 932лв. 

От тази сума по §1030 „Текущ ремонт“ целево бяха отпуснати 13 390 лв., 

от които са усвоени 13 372.80 лв. за ремонт на оградата на съдебната 

палата. Дълготрайните активи придобити през тази година са на стойност 

7 450лв., с които е закупена един брой копирна машина „XEROX AltaLink 

B8145” за нуждите на наказателно деловодство. 

  От ВСС – София е доставена един брой Web камера, която е  

заведена по  баланса  на  съда, съгласно  получените указания.  

За  периода  от  01.01.2021 г.  до 31.12.2021 г. са постъпили приходи 

общо в размер на 240 641 лв., както следва:  

- по     § 24-08 Приходи от лихви                                3 778лв. 

- по     § 26-00 Съдебни такси                                  193 876лв. 

- по     § 28-02  Глоби                                        40 931лв. 

- по     § 36 19 Други  неданъчни  приходи         2 056лв.  



 

При съобразяване Споразумението за сътрудничество за  

принудително събиране  вземанията на органите на съдебната власт с 

Камарата на частните съдебни изпълнители, през  2015 г. и 2016 г.  

Районен съд-Севлиево е възложил за събиране от ЧСИ вземания в размер 

на 8 553.20 лв. Събраните и преведени по сметка на съда вземания за 

периода 2015-2020 г. са в размер на 3 364.60 лв. През 2021 г. няма  

постъпили събрани вземания от ЧСИ. Остават за събиране държавни  

такси и глоби в размер на 5188.60 лв. 

През м.май 2021 г. в Районен съд-Севлиево са предприети мерки за 

изискване на изпълнителните титули за периода от 01.01.2016 г. до  

31.12.2020 г., предадени на НАП за събиране на вземания на органите на  

съдебната власт, по които няма събрани суми по реда на ДОПК. Върнатите  

изпълнителни листи от НАП са предадени на ДСИ при Районен съд-

Севлиево за образуване на изпълнителни дела. Събраните вземания от 

НАП към 31.12.2021 г. са в размер на 4 140.93 лв. След връщането на 

изпълнителните листи, остават за събиране такси, глоби и разноски в 

размер на 30.00 лв. 

На основание чл.264, ал.2 от Закона за съдебната власт през периода 

2016-2021 г. са възложени за събиране от ДСИ вземания в размер на 

340 720.15 лв. Към 31.12.2021 г. остават за събиране суми в размер на 249 

118.41 лв. От 2016 г. до края на 2021 г. събраните вземания от ДСИ са в 

размер на 91 601.74 лв.  

Дейности в изпълнение на комуникационната стратегия 

В Районен съд – Севлиево от години е въведена информационната 

инициатива „Ден на отворените врати“, която традиционно се провежда в 

Деня на Конституцията – Шестнадесети април или близка до тази дата.  

Същевременно, по повод „Деня на отворени врати“ в Районен съд - 

Севлиево се организират посещения на ученици от различни учебни 

заведения в града.  

Във връзка с въведената в страна извънредна епидемична обстановка, 

за предотвратяване разпространението на заразата с Ковид-19, както и с цел 

опазване живота и здравето на съдиите, съдебните служители и гражданите, 

през 2021 г. не се е провеждал Ден на отворени врати в съда, а магистратите 

не са вземали участие в Образователната програма „Съдебната власт – 

информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и 

прокуратури“. 

През месец юни 2021 г. съдия Станислав Цветков е провел открит 

онлайн урок с ученици от X клас на Частна професионална гимназия "Аркус" 

- Велико Търново. В часа по философия съдия Цветков представи пред 

учениците кратка презентация на темите "Какво изучава наказателното 

право" и "Как се прилага Закона при извършване на престъпления от 

малолетни и непълнолетни лица". В края на часа към съдия Цветков бяха 

зададени въпроси, свързани с правата на непълнолетните при образуване на 

наказателно производство срещу тях, за така наречените "Сини стаи" и др. 



 

През отчетния период в Районен съд - Севлиево е постъпило едно 

заявление по Закона за достъп до обществена информация, по което е 

предоставен достъп до исканата информация. 

Периодично и при поискване са изпращани различни отчети и справки 

до ВСС, Инспектората при ВСС, Министерство на правосъдието, 

Апелативен съд - Велико Търново и Окръжен съд – Габрово.  

Вестник „Росица” и някои от електронните сайтове са публикували 

материали за работата на Районен съд – Севлиево.  

До м.ноември 2019 г. Районен съд - Севлиево поддържаше уебсайт, 

разработен през 2006 г., като съдържанието и структурата на същия бяха 

съобразени с решение на ВСС от 26.09.2007 г. относно примерното 

съдържание на интернет страница на съд. От м.декември 2019 г. Районен съд 

- Севлиево поддържа нова интернет - страница на адрес:https://sevlievo-

rs.justice.bg  

Новата интернет страница на съда е изработена по проект с 

наименование "Доразвитие и централизиране на порталите в СП за достъп на 

граждани до информация, е-услуги и е-правосъдие" по Оперативна програма 

"Добро управление", като една от целите му е унифициране на интернет 

сайтовете на всички съдилища в страната. От 01 януари 2020 год. адреса 

http://sevlievo.court-bg.org/ автоматично се пренасочва към новата страница 

на съда. Със закриването на домейна court-bg.org бяха закрити и всички 

служебни имейли на съда, след което беше уведомен съответния отдел на 

Висшия съдебен съвет, като след това бяха създадени нови служебни имейли 

в домейна justice.bg 

Ежедневно се публикуват постановените съдебни актове по 

граждански и наказателни дела, при спазване изискванията на чл. 64 от ЗСВ. 

Календара на съдебните заседания в сайта се генерира автоматично от ЕИСС 

по зададен период от време. 

Чрез изпълнените дейности се цели осигуряване на по-голям обем 

информация за дейността на съда, предоставена на достъпен за широката 

общественост език, което е предпоставка за по-добро разбиране на 

специфичните особености в процеса на правораздаване и повишаване на 

доверието към институцията. 

 

VІІІ. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА 

ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

 
1. СГРАДА, ОБОРУДВАНЕ, ПРОБЛЕМИ 

Сградата на Съдебната палата в гр. Севлиево е масивна, триетажна, със 

сутерен. Проектирана е през 80-те години на изминалия век и е въведена в 

експлоатация през 1996 г. В нея се помещават следните структурни звена: 

Районен съд – Севлиево, Районна прокуратура – Севлиево и офис на 

Агенцията по вписванията. Откритите съдебни заседания се провеждат в три 

съдебни зали, които се намират на първия и втория етаж в сградата. 



 

Службите на съда са разположени на трите етажа на сградата. Районна 

прокуратура заема част от първи етаж. Службата по вписванията ползва едно 

помещение на първия етаж.  

Охраната на съдебната палата се осъществява от служители на 

областно звено „Охрана” - Габрово към ГД „Охрана“ при МП. Охраната със 

сигнално-охранителна техника се поддържаше от частна фирма, а от 

03.10.2019 г. се осъществява от ГД „Охрана“ и МВР.  

Откакто функционира, сградата не е обновявана. Дълги години 

съществен проблем бе архитектурната среда около и вътре в нея, тъй като не 

беше пригодена за достъп на хора с увреждания и не отговаряше на 

изискванията на Закона за интеграция на хората с увреждания и Наредба № 4 

от 1.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в 

съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително 

за хората с увреждания. С решение на Пленума на ВСС от 21.06.2018 г. бяха 

отпуснати средства и бе изготвен технически проект. След разглеждане и 

одобряване на проекта бяха отпуснати средства и през 2019 г. бяха изградени 

два броя платформи – външна, осигуряваща достъп до първия етаж на 

сградата, и вътрешна, която позволява придвижване от първия до втория 

етаж, където са разположени две съдебни зали и повече от службите на съда. 

В съдебната палата обаче липсва санитарен възел, който да е пригоден за 

ползване от хора с увреждания.  

Отопляването на сградата се извършва от парна инсталация, работеща 

на природен газ. Отоплителната инсталация е неефективна, тъй като 

монтираните радиатори са пригодени да работят на пара, а не с вода. 

Обновяването на същата е икономически обосновано, тъй като би довело до 

намаляване на разходите за отопление. 

Във връзка с влошеното състояние на оградата на съдебната палата с 

писмо № РД-139/08.04.2021 г. бе отправено искане до Комисия „Управление 

на  собствеността“ към Пленума на ВСС с цел осигуряване средства за 

ремонтни и възстановителни дейности на същата.С решение по протокол № 

31/23.08.2021 г. на комисия „Бюджет и финанси“ към ВСС, бяха отпуснати  

средства от резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на 

съдебната власт. Ремонтните дейности бяха извършени съгласно сключен  

договор № 207/01.11.2021 г. Усвоените финансови средства са отчетени по          

§ „Текущ ремонт“ по бюджетната сметка на Районен съд - Севлиево за 2021 

г.  

С решение по протокол № 12 от дистанционното заседание чрез 

видеоконферентна връзка на Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено 

на 24.06.2021 г. бяха отпуснати средства за закупуване на 1 брой копирна 

машина за нуждите на Районен съд - Севлиево.  

  

2. ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ 

За управление на работния поток за новообразувани дела и документи 

по тях се използва уеб – базираната система ЕИСС, по Договор № ВСС – 



 

495/16.01.2019 г., сключен между Висшия съдебен съвет и „Информационно 

обслужване“ АД. Делата, въведени в старата деловодна система „САС“ 

приключват в нея, както и документите и сумите, постъпили по делата, 

въведени в САС, се въвеждат в САС.  

Електронните регистри са съобразени с изискванията на ПАС. 

Деловодната система ЕИСС постепенно коригира пропуските във 

възможностите си за управление на делата чрез платформата за съобщаване 

на инциденти, където се докладват несъответствия, дефекти и проблеми. В 

САС се въвеждат входящите документи по наказателни дела и исковите 

молби по гражданските дела, прикачват се протоколите от съдебни заседания 

и съдебните актове по всички видове дела. Във връзка с тенденцията всички 

документи по делата, които не са генерирани от САС, а са внесени като 

начални или съпровождащи, е необходимо осигуряването на допълнителен 

брой високоскоростни документни скенери, както и дисков масив за 

съхранение на данните. Продължи използването на интегрирания модул към 

САС, подаващ информация към ядрото на Единната информационна система 

за противодействие на престъпността. В ЕИСС съществува такъв модул 

също. Успоредно с въвеждането на наказателни дела се подават и данни към 

ЕИСПП. Извършва се постоянно наблюдение и контрол относно 

свързаността и обмена на данни между информационната система на 

Районен съд - Севлиево и ядрото на ЕИСПП. 

Освен във връзка с използването на Централизираната система за 

случайно разпределение на делата (ЦССРД), вече и във връзка с 

използването на ЕИСС, на всички съдии и служители от Районен съд – 

Севлиево, с достъп до ЕИСС, са осигурени електронни подписи. 

С влизане в сила на чл. 18а (Нов – ДВ, бр. 77 от 2018г., в сила от 

10.10.2019 г.) от обнародвани изменения и допълнения на АПК, се създава 

правна възможност за заявители на сигнали и предложения, жалби, протести, 

молби, искове и приложенията към тях да могат да се подават до 

административните органи, органите на съдебната власт, лицата, 

осъществяващи публични функции, и организациите предоставящи 

обществени услуги по електронен път по реда на Закона за електронното 

управление съответно по Закона за съдебната власт, да обменят документи и 

съобщения по електронен път чрез ССЕВ /Система за сигурно електронно 

връчване/. Районен съд – Севлиево има създаден профил в платформата, 

която осигурява гарантиран произход и цялост на данните, които се обменят 

чрез нея. Всички служители, чиито действия са свързани с кореспонденция 

чрез ССЕВ са със създадени профили и електронни подписи. За съдебно – 

изпълнителната служба е създаден отделен профил в ССЕВ, с цел избягване 

на смесването на кореспонденцията на службата с тази от общата 

администрация на съда. Възможността за кореспонденция със съда чрез 

ССЕВ е обявена и в Интернет страницата на съда. Според разпоредбите на 

Регламент (ЕС) № 910/2014, към квалифицираните услуги за електронна 

препоръчана поща, датата и часът на изпращане и получаване, както и всяка 



 

промяна на данните се указват чрез квалифициран електронен времеви 

печат. 

Посредством електронен подпис, се осъществява достъп до Регистъра 

на населението – Национална база данни „Население”, както и до НАП – 

справки за трудови договори на лицата във връзка с изпълнение на 

разпоредбите на чл. 47, ал. 3 от ГПК, с което се спестяват както време и 

разходи за кореспонденция, така и материален ресурс. 

Един електронен подпис се ползва от ДСИ, осигуряващ му съответната 

идентификация в Търговски регистър – за справки, както и в изпълнение на 

чл. 450а ГПК за налагане на запор върху вземане на длъжника по сметка в 

банка чрез запорно съобщение в електронна форма, подписано с 

квалифициран електронен подпис, изпратено по електронен път чрез Единна 

среда за обмен на електронни запори. Тъй като банките не са предоставили 

достъп чрез специализиран софтуер, все още не са извършвани запори по 

електронен път. 

Ефективно се използва модула към автоматизираната система за 

регистриране и управление на изпълнителни дела - „Джес”, осигуряващ 

достъп до информацията в Регистъра на банковите сметки и сейфове. 

Електронният обмен, осъществяван с този модул осигурява бързина, 

спестява такси и пощенски разходи, както и улеснява попълването на 

формата „Искане за издаване на документ от Държавен съдебен изпълнител“. 

С увеличаването на електронните услуги и нуждата от ефективна 

комуникация на съда с други институции и страни по дела, нарастващите 

заявки за видеоконферентни връзки,  измененията в ГПК, и НПК, касаещи 

възможността за онлайн кореспонденция, нуждите на съда относно 

качеството и вида на интернет връзката, нарастнаха. До месец август 2021 

година, съда използваше комутируема интернет връзка, доставена чрез VDSL 

– модем, на Виваком. Но прекъсванията създаваха забавяне и спиране на 

работата, която вече е зависима най-вече от наличието на интернет – връзка. 

С изграждането през месец април на оптична свързаност за целите на ЕИСС 

бе създадена техническа възможност за използване на още една, свободна 

оптична линия. С това отпадна необходимостта от изграждане на нова 

оптична свързаност, което е скъпо и времеемко, и която да се използва за 

цялостната доставка на интернет на Районен съд – Севлиево. След поискване 

на оферти, и разговори с фирмата – доставчик, бе подписан договор за 

доставка на оптичен интернет, гарантиращ непрекъсваема връзка.   

Всички съдебни зали разполагат със системи за паралелен звукозапис, 

които са модернизирани с включен повикващ модул.  

В стаята на секретарите на съда на разположение на гражданите е 

предоставен софтуерен продукт за синтез на реч Speechlab 2.0. 

В Бюро съдимост се използва системата, разработена от „Индекс-

България” ООД.   

Новата интернет - страница на адрес: https://sevlievo-rs.justice.bg 

работи с новия си облик, като предоставя още връзки към порталите ЕПЕП, 



 

Подаване на заявления по чл. 410 ГПК, достъп до протоколите за случайно 

разпределение на делата, електронни свидетелства за съдимост 

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

публикуване на съдебните актове на Интернет страницата на съда.  

Публикуването на интернет страницата на Районен съд – Севлиево и в 

ЦУБИПСА на присъдите, с които е наложено наказание „лишаване от 

свобода“, изпълнението на което не е отложено по реда на чл. 66, ал. 1 от НК, 

се извършва незабавно след получаване на уведомление от прокурора, че са 

предприети действия по привеждането им в изпълнение. Всички останали 

съдебни актове се публикуват ежедневно, след тяхното окончателно 

постъпване и обработка (обезличаване) в автоматизираните деловодни 

системи САС и ЕИСС, а мотивите към тях – в деня след изготвянето им. 

Обезличените съдебни актове се съхраняват от деловодната система САС в 

специална директория, в която при иницииране на справка по даден период 

и видове дела, са подготвени за публикуване на 2 места – в електронната 

страница на съда и в Централизирания уеб-базиран интерфейс. В 

деловодната система ЕИСС актовете се съхраняват на сървъри извън съда. 

В стартовата страница на съда, на видно и достъпно място са 

публикувани Указания за потребителите за начина на достъп до 

публикуваните съдебни актове и Правила за изпращане на съобщения и 

призовки чрез електронен пощенски адрес по реда на чл.42, ал.4 и сл. от 

ГПК.  

През 2021 година не е имало доставка на компютърни конфигураци 

или нова периферна техника. За съжаление броят на документните скенери 

не достига, и в отговор на запитване, изпратено от ВСС с изх. № ВСС-14199 

от 13.10.2021 г., са заявени 6 броя бързи документни скенери и 7 нови 

компютърни конфигурации. 

В заключение следва да се посочи, че отчетната година беше особено 

напрегната и изключително трудна както заради обема от работа, така и 

заради поредицата кадрови промени и проблеми. Благодарение на усилията 

на съдиите и съдебните служители се запазиха традиционно високите 

показатели за качествено и бързо правораздаване.  

 
 

 

Януари 2022 г.   

гр. Севлиево  

Изготвил доклада:  

Станислав Цветков – 

Административен ръководител -  

Председател на Районен съд - Севлиево 


