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Районен съд - Трявна осъществява правораздавателна дейност на 

територията на Община Трявна и е най-малкият от общо четирите 

районни съдилища, включени в съдебния район на Окръжен съд – 

Габрово. 

Общината, с център гр. Трявна, обхваща общо 106 населени места 

на площ от 254.909 кв. км., което съставлява 12.58 % от територията на 

областта. 

Съдебният район на Районен съд – Трявна включва два града – 

общинският център гр. Трявна и гр. Плачковци, както и следните села: 

Бижовци, Войниците, Добревци, Долни Томчевци, Кръстеняците, 

Недялковци, Околиите, Генчовци, Рачовци, Скорците, Стайновци, 

Тодореците, Брежниците, Бърдарите, Горни Маренци, Горни Радковци, 

Горни Цоневци, Долни Маренци, Долни Радковци, Донкино, 

Драгневци, Енчовци, Йововци, Киселковци, Кольо Ганев, 

Маруцековци, Ножерите, Носеите, Радино, Сечен камък, Радевци, 

Кръстец, Конарското, Станчов хан, Бахреци, Велчовци, Власатили, 

Гайдари, Горни Дамяновци, Горяни, Иринеци, Креслювци, Малчовци, 

Мръзеци, Неновци, Планинци, Радоевци, Ралевци, Руевци, Свирци, 

Сливово, Фъртуни, Черновръх, Бърдени, Велково, Владовци, Вълковци, 

Големи Станчовци, Даевци, Керените, Кисийците, Коевци, Малки 

Станчовци, Миховци, Никачковци, Павлевци, Побък, Попгергевци, 

Попрайковци, Пържиграх, Стражата, Стръмци, Томчевци, Урвата, 

Фъревци, Христовци, Чакалите, Бангейци, Азманите, Беленци, 

Дончовци, Зеленика, Веленци, Кашенци, Матешовци, Николаево, 

Белица, Армянковци, Глутниците, Димчевци, Драндарите, Дъскарите, 

Иван Димов, Маневци, Раевци, Райнушковци, Престой, Дървари, 

Койчовци, Милевци, Могилите, Ошаните, Рашовите, Ябълковци, Явор.  

По данни на служба „Гражданска регистрация и административно 

обслужване“, на територията на Община Трявна през 2019г. са 

регистрирани общо 11 132 души. 

В съответствие с разпоредбата на чл.80 ал.1 т.12 от Закона за 

съдебната власт, Районен съд – Трявна отчита следните резултати от 

дейността си през изминалата 2019г.: 
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І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 
1. Кадрова обезпеченост на съдиите 

През 2019г. щатът за съдии в Районен съд – Трявна включва 

двама съдии /един председател и един районен съдия/, един държавен 

съдебен изпълнител и един съдия по вписванията.  

Длъжността „административен ръководител – председател“ е 

заемана от съдия Вяра Петракиева – Велинова, която притежава 19 

години юридически и съдийски стаж, с ранг е „съдия във ВКС и ВАС“ 

и комплексна оценка „много добра“ от последната извършена 

периодична атестация. 

Длъжността „районен съдия“ е незаета през целия отчетен 

период. За нея бе обявен конкурс по реда на чл.189 ал.3 от Закона за 

съдебната власт още в края на 2017г., който приключи през отчетната 

2019г. без избор на кандидат, след като с решение на Съдийската 

колегия към Висшия съдебен съвет по протокол № 20/25.06.2019г. е 

отказано преместването в Районен съд – Трявна на спечелилия 

конкурса кандидат, на основание чл. 193 ал. 5 от ЗСВ вр. чл. 162 т. 3 от 

Закона за съдебната власт - поради отрицателно становище от 

Комисията по професионална етика към Съдийската колегия на Висшия 

съдебен съвет. 

За периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. на длъжността 

„районен съдия“ в Районен съд – Трявна са командировани съдии от 

Районен съд – Габрово, в случаите на отсъствие на административния 

ръководител - председател. 

„Държавен съдебен изпълнител“ е Радомира Ковачева, по силата 

на трудов договор №ЛС – И – 195/05.05.2011г., сключен с Министъра 

на правосъдието, който е до заемане на длъжността въз основа на 

конкурс. Провеждането на такъв конкурс не е насрочвано и през 

изминалата година. Държавният съдебен изпълнител е с 14 години 

юридически стаж, от които 8 съдийски. 

„Съдия по вписванията“ е Боряна Стефанова Казасова – Драмова. 

В случаите на отсъствие, функциите ѝ са изпълнявани от районните 

съдии, на основание чл.279 ал.3 от Закона за съдебната власт.  Съдията 

по вписванията е с 18 години юридически стаж, като 11 от тях са 

съдийски. 

При кадрово обезпечаване от един съдия и отработени 12 

човекомесеци, през 2019 г. действителната натовареност е 40,75 по 

отношение на делата за разглеждане и 37,50 по отношение на 

свършените дела. Натовареността по щат е 20,38 по отношение на 

делата за разглеждане и 18,75 по отношение на свършените дела. 

За сравнение, при кадрово обезпечение от двама районни съдии и 

отработени 18 човекомесеци, през 2018 г. действителната натовареност 
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е 38.94 по отношение на делата за разглеждане и 36.44 по отношение на 

свършените дела. Натовареността по щат е по-ниска – 29.21 по 

отношение на делата за разглеждане и 27.33 по отношение на 

свършените дела. През 2017г. действителната натовареност е била 27.58 

по отношение на делата за разглеждане и 26.29 по отношение на 

свършените дела.  

Видно е при тези данни, че през отчетната година се констатира 

намаляване на натовареността по щат на съдиите в Районен съд – 

Трявна спрямо предходните две години. 

2. Кадрова обезпеченост на съдебната администрация 

През 2019г. щатът на Районен съд – Трявна включва 10 на брой 

съдебни служители.  

Ръководните длъжности са: административен секретар – 1 брой; 

главен счетоводител – 1 брой. 

Специализираната администрация включва: съдебни секретари – 

2 броя; съдебни деловодители – 2 броя; съдебен архивар – 1 брой; 

призовкар – 1 брой. 

Технически длъжности – обща администрация са: чистач – 1 

брой; работник поддръжка - огняр – 1 брой.  

През цялата 2019г. длъжностите са били заети от следните 

съдебни служители: административен секретар – Андрей Попиванов; 

главен счетоводител – Диана Иванова; съдебни секретари – Виолета 

Драгановска и Христина Тунева; съдебни деловодители – Румяна 

Борисова и Петър Василев; съдебен архивар – Христина Минчева; 

призовкар – Недьо Кънев; чистач – Валентина Мечкарова; работник 

поддръжка - огняр – Красимир Зафиров. 

През изминалата година не са извършвани кадрови промени, 

касаещи съдебната администрация. 

По-голяма част от съдебните служители в Районен съд – Трявна 

са с дългогодишен стаж в съдебната система. Освен специфичните за 

заемане на длъжността им задължения, на всеки от тях са възложени 

допълнителни функции и отговорности, поради общо невисокия брой 

на съдебните служители в съда, необходимостта от заместване в 

случаите на отсъствие, както и нарастващия обем от изисквания към 

органите на съдебна власт, които неизменно рефлектират върху 

работата на съдебните служители и увеличават ангажираността им. 

През 2019г. съдебните служители в Районен съд – Трявна са били 

натоварени със следните отговорности: 

На административния секретар Андрей Попиванов е възложено 

да изпълнява функциите по поддръжка на информационните и 

компютърни системи на съда, интернет страницата на съда, както и 

функциите на служител по сигурността на информацията. Разписано му 

е да отговаря и за спазване на здравословните и безопасни условия на 
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труд, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд, и 

да извършва първоначален инструктаж и инструктаж на работно място. 

Вменени са му също задълженията на администратор на достъпа до е-

услугите, предоставени от НАП и Регистъра на банковите сметки и 

сейфове. Определен е за Длъжностно лице по защита на данните 

съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.  

Главният счетоводител Диана Иванова е представител на 

служителите в Групата по условията на труд. 

Съдебният секретар Виолета Драгановска замества съдебния 

архивар Христина Минчева, в случаите на отсъствието ѝ.  

На съдебният секретар Христина Тунева е възложено да 

изпълнява допълнително функции на „касиер“. 

В Районен съд – Трявна има двама съдебни деловодители – 

Румяна Борисова и Петър Василев. Съдебният деловодител Румяна 

Борисова обслужва гражданското и наказателно деловодство, както и 

„Бюро съдимост“. На съдебния деловодител Петър Василев са вменени 

функциите на деловодител в служба „Държавно съдебно изпълнение“, 

както и изпълняване на задълженията на предварителен финансов 

контрольор. Съдебните деловодители са оправомощени да извършват 

служебни справки от информационната система на Национална база 

данни „Население“, посредством издадените им квалифицирани 

електронни подписи. Съдебните деловодители извършват и електронни 

справки в Националната агенция по приходите за наличието на 

регистрирани трудови договори на страни по граждански дела. Двамата 

съдебни деловодители се заместват взаимно, при отсъствие от работа. 

На съдебния архивар Христина Минчева е възложено 

приемането, регистрирането и съхранението на веществените 

доказателства в съда.  

Призовкарят Недьо Кънев обслужва територията на град Трявна. 

В останалите населени места на община Трявна връчването на призовки 

и съобщения се осъществява от съответните кметски наместници. 

Чистачът Валентина Мечкарова, по силата на длъжностната й 

характеристика замества призовкаря, в случаите на негово отсъствие от 

работа. 

Работникът по поддръжката Красимир Зафиров изпълнява и 

функциите на служител по пожарна безопасност, като отговаря за 

спазване на правилата и нормите за пожарната безопасност. Вменени са 

му и задължения по поддръжката на закупения от Районен съд – Трявна 

стълбищен робот, както и за оказване на съдействие на хората със 

затруднено придвижване в сградата на съдебната палата. Работникът по 

поддръжката има контролни задължения по функционирането на 

електрическата инсталация в сградата и извършване на всички видове 

ремонти по нея. 
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През отчетната 2019г. на съдебните служители от Районен съд – 

Трявна не са налагани наказания. 

3. Квалификации на съдии и съдебни служители 

Съдиите и съдебните служители в Районен съд – Трявна са с 

дългогодишен стаж в съдебната система. За повишаване на 

квалификацията си през изминалата 2019г. са участвали в следните 

обучения: 

Съдия Вяра Петракиева  

– Обучение „Процесуални нарушения в наказателния кодекс“, 

проведено на  08.11.2019г. 

Административен секретар Андрей Попиванов 

– Обучение „Етично поведение на съдебния служител“, 

проведено през периода 12.11 – 13.11.2019г. 

Съдебен деловодител Румяна Борисова 

– Обучение „Административни документи и ефективна 

комуникация“, проведено на  28.09.2019г.; 

Съдебен секретар Виолета Драгановска 

– Обучение „Работа с текстове съгласно актуалните 

граматически правила“, проведено през периода 25.06 – 26.06.2019г.; 

Съдебен секретар Христина Тунева 

– Обучение „Административни документи и ефективна 

комуникация“, проведено на  28.09.2019г.; 

4. Предложения за промени в щата – мотиви 

Съдии 

Щатната численост на съдиите в Районен съд – Трявна е 4 броя – 

един административен ръководител, един районен съдия, един 

държавен съдебен изпълнител и един съдия по вписванията.  

Средната натовареност на Районен съд – Трявна спрямо общия 

брой на разгледаните през 2019г. граждански и наказателни дела е 20,38 

дела месечно, което е под средната натовареност за съдиите от 

районните съдилища, като през предходната 2018г. е била 29,21 дела 

месечно, а през 2017г. – 27,58 дела месечно.  

Имайки предвид невисоката натовареност на Районен съд – 

Трявна не е налице необходимост от увеличаване на щата за съдии. 

Съдебна администрация 

Към края на 2019г. щатната численост на съдебните служители в 

Районен съд – Трявна е 10 броя: 2 броя ръководни длъжности, 6 броя 

специализирана администрация и 2 броя технически длъжности. 

Съотношението между брой съдии (включително държавен 

съдебен изпълнител и съдията по вписванията) – 4, и брой съдебни 

служители - 10, е 1:2.50. 
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Щатът на съдебните служители е оптимизиран в максимална 

степен. Почти всички длъжности за съдебни служители са само с по 

една щатна бройка. Единствените изключения са длъжностите „съдебен 

секретар“ и „съдебен деловодител“, където има утвърдени по две 

бройки за всяка от тези две длъжности. Броят на съдебните секретари 

съответства на броя на магистратите по щат, а от двамата съдебни 

деловодители единият обслужва служба „Държавно съдебно 

изпълнение“. Другият е натоварен с работата по граждански и по 

наказателни дела, както и с „Бюро съдимост“.  

Към настоящия момент не съществува нужда от увеличаване броя 

на съдебните служители в Районен съд – Трявна. Продължавам да съм 

на мнение обаче, че на всеки български съд, независимо от броя на 

работещите в него съдии и съдебни служители, както и без значение на 

натовареността му, следва да бъде осигурена качествена и надеждна 

поддръжка на съществуващите електронните системи и предоставяни 

електронни услуги. 
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ІІ. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 
1. Брой дела за разглеждане към 01.01.2019г. 

В началото на 2019г. са останали неприключени общо 45 броя 

дела, от които 34 броя граждански и 11 броя наказателни, при общо 31 

неприключили дела към 01.01.2018г. и 33 броя дела към 01.01.2017г. 

2. Брой на постъпилите дела. Брой дела за разглеждане. 

2.1. Граждански дела 

2.1.1. Броят на постъпилите през 2019г. граждански дела е 304. 

По видове дела постъпилите през отчетната година дела се 

разпределят, както следва: 

 граждански дела по общия ред – 65 броя; 

 производства по чл.310 ГПК – 3 броя; 

 административни по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ – 6 броя; 

 частни граждански дела – 46 броя; 

 дела по чл.410 и чл.417 ГПК – 168 броя; 

 други граждански дела – 16 броя. 

При тези данни е видно, че от общо постъпилите през миналата 

година 304 броя граждански дела, 168 броя са дела по чл.410 и чл.417 

ГПК, което е около 55,26% от всички постъпили граждански дела. 

Средномесечното постъпление по граждански дела на един съдия 

от Районен съд –Трявна за отчетната 2019г. е 25,33 дела. 

За сравнение броят на постъпилите през 2018г. граждански дела в 

Районен съд – Трявна е 449, разпределени по видове както следва: 

 граждански дела по общия ред – 76 броя; 

 производства по чл.310 ГПК – 4 броя; 

 административни по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ – 4 броя; 

 частни граждански дела – 51 броя; 

 дела по чл.410 и чл.417 ГПК – 291 броя; 

 други граждански дела – 23 броя. 

За сравнение броят на постъпилите през 2017г. дела в Районен 

съд – Трявна е бил 346, разпределени по видове както следва: 

 граждански дела по общия ред –  85 броя; 

 производства по чл.310 ГПК – 11 броя; 

 административни по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ – 0 броя; 

 частни граждански дела – 43 броя; 

 дела по чл.410 и чл.417 ГПК – 207 броя; 

 други граждански дела – 0 броя. 

Сравнителният анализ на трите сравнителни години показва, че 

през отчетната 2019г. се констатира съществено намаление в броя на 

постъпилите граждански дела, което е много по-голямо спрямо 2018г.  

(със 146 броя) и по-малко спрямо 2017г. (с 42 броя). В процентно 
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съотношение намалението спрямо 2018г. е с 32,29 %, а спрямо 2017г. е 

с 12,14 %.  

Намалението в общия брой на постъпилите граждански дела през 

2019г. в Районен съд – Трявна е следствие намаление в постъплението 

на почти всички видове граждански дела, с изключение на 

административните дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ /при които има леко 

увеличение/. Най-съществено е понижението през изминалата година в 

новообразуваните частните граждански дела /с 42,27% спрямо 2018г. и 

с 18,84% спрямо 2017г./, както и в гражданските дела по общия исков 

ред /с 14,47% спрямо 2018г. и с 23,53% спрямо 2017г./.   

Една от причините за горните показатели е обстоятелството, че 

през 2018г., която е годината с най-много постъпили граждански дела 

измежду трите сравнителни, са заведени значителен брой дела от един 

от доставчиците на услуги на територията на Община Трявна – общо 

100 броя за 2018г., за разлика от другите две, през които постъплението 

от този доставчик е било много по-незначително – 14 броя дела 2017г. и 

13 броя дела за 2019г. 

2.1.2. През отчетната 2019г. Районен съд – Трявна е имал за 

разглеждане общо 338 броя дела, от които 34 броя висящи в началото 

на отчетния период и 304 са постъпили през годината. 

По видове дела същите се разпределят, както следва: 

 граждански дела по общия ред –  65 броя; 

 производства по чл.310 ГПК – 3 броя; 

 административни по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ – 6 броя; 

 частни граждански дела – 46 броя; 

 дела по чл.410 и чл.417 ГПК – 168 броя; 

 други граждански дела – 16 броя. 

За сравнение броят на разглежданите през 2018г. дела в Районен 

съд – Трявна е бил 472, разпределени по видове, както следва: 

 граждански дела по общия ред –  93 броя; 

 производства по чл.310 ГПК – 8 броя; 

 административни по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ – 4 броя; 

 частни граждански дела – 53 броя; 

 дела по чл.410 и чл.417 ГПК – 291 броя; 

 други граждански дела – 23 броя. 

За сравнение броят на разглежданите през 2017г. дела в Районен 

съд – Трявна е бил 363, разпределени по видове, както следва: 

 граждански дела по общия ред –  101 броя; 

 производства по чл.310 ГПК – 12 броя; 

 административни по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ – 0 броя; 

 частни граждански дела – 43 броя; 

 дела по чл.410 и чл.417 ГПК – 207 броя; 
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 други граждански дела – 0 броя. 

Общо разгледаните през 2019г. граждански дела по общия исков 

ред се разпределя по видове, както следва: 

Искове по СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ – 55 броя, от 

които 50 броя са новообразувани дела, 1 брой дело по подсъдност и 1 

брой дело, продължаващо под същия номер, а 3 броя са останали 

несвършени от предходната година; 

Облигационни искове – 16 броя, от които 5 броя дела са 

новообразувани дела, 2 броя дела по подсъдност и 9 броя дела са 

останали несвършени от предходната година; 

Вещни искове – 10 броя, като 6 броя от тях са новообразувани 

дела и 4 броя са останали несвършени дело от предходната година; 

Делби и искове по ЗН – 5 броя, 2 броя от които са новообразувани 

дела и 3 броя са останали несвършени дела от предходната година; 

Установителни искове – 20 броя, като 14 от тях са 

новообразувани дела и 6 броя са дела останали несвършени от 

предходната година; 

Искове по КТ – 3 броя новообразувани дела; 

Административни производства – 10 броя, 6 броя от които са 

новообразувани дела и 4 броя са останали несвършени дела от 

предходната година. 

Видно е, че измежду разгледаните граждански дела по общия ред 

най-голям дял имат исковете по СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет., ЗБЖИРБ. 

От тях 7 броя са искове за развод и недействителност на брака, 18 броя 

са дела за развод по взаимно съгласие, 2 броя са искове за издръжка и 

изменението ѝ, както и 4 броя производство по Закона за защита от 

домашното насилие. 

Следващи по брой от гражданските дела по общия ред са 

установителните искове. Малко след тях се нареждат облигационните 

искове, административните производства и вещните искове, следвани 

от делбите. 

2.2. Наказателни дела. 

2.2.1. Броят на постъпилите през 2019 година дела е 140. 

По видове дела същите се разпределят, както следва: 

 наказателни общ характер дела – 33 броя; 

 наказателни частен характер дела – 1 брой; 

 дела по чл.78А НК – 4 броя; 

 частни наказателни дела – 66 броя; 

 частни наказателни дела – разпити – 9 броя; 

 административно-наказателен характер дела – 27 броя. 

Средномесечното постъпление на един съдия от Районен съд –

Трявна за отчетната 2019г. е 11.67 дела. 
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За сравнение общият брой на постъпилите наказателни дела през 

2018г. е бил 220, както следва: 

 наказателни общ характер дела – 35 броя; 

 наказателни частен характер дела – 1 брой; 

 дела по чл.78А НК – 11 броя; 

 частни наказателни дела – 128 броя; 

 частни наказателни дела – разпити – 14 броя;    

 административно-наказателен характер дела – 31 броя. 

За сравнение общият брой на постъпилите наказателни дела през 

2017г. е бил 283, както следва: 

 наказателни общ характер дела – 42 броя; 

 наказателни частен характер дела – 3 броя; 

 дела по чл.78А НК – 26 броя; 

 частни наказателни дела – 127 броя; 

 частни наказателни дела – разпити – 24 броя; 

 административно-наказателен характер дела – 61 броя. 

По видове престъпления постъплението на наказателни дела през 

2019г. е следното: 

 престъпления против личността – 2 броя; 

 други престъпления против личността – 0 броя; 

 престъпления против правата на гражданите – 0 броя; 

 престъпления против брака, семейството и младежта – 0 

броя; 

 престъпления против собствеността – 7 броя; 

 престъпления против стопанството – 1 брой; 

 престъпления против дейността на държавните органи и 

обществените организации – 0 броя; 

 престъпления против спорта – 0 броя; 

 документи престъпления – 1 брой; 

 престъпления против реда и общественото спокойствие – 0 

броя; 

 общоопасни престъпления – 22 броя; 

 престъпления против отбранителната способност на 

републиката – 0 броя; 

 военни престъпления – 0 броя. 

Горните данни обосновават извод за съществено намаление в 

броя на постъпилите наказателни дела през изминалата година спрямо 

предходните две години. Намалението през отчетната е с 34,27 % 

спрямо 2018г. и с 50,53 % спрямо 2017г. 

Основната причина за намаленото постъпление през отчетната 

година е в намаления брой новообразувани частни наказателни дела - 

66 броя през 2019г., спрямо 128 броя през 2018г. и 127 броя през 2017г. 
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Намалението произтича най-вече от пониженото постъпление на 

частните наказателни дела по чл.159а от НПК, т.е. на исканията от 

наблюдаващия досъдебното производство прокурор за предоставяне на 

данни от предприятията, предоставящи обществени електронни 

съобщителни мрежи и/или услуги. През отчетната 2019г. са били 

образувани едва 50 броя такива частни наказателни дела, докато през 

2018 г. – 111 броя, а през 2017г. – 114 броя. 

Понижението в постъплението се дължи и на по-малкия брой 

заведени дела по чл.78А от НК през отчетната година – 4, спрямо 11 

през 2018г. и 26 броя спрямо 2017г. 

Останалите видове наказателни дела бележат устойчивост в 

постъплението. Това се отнася за наказателния общ характер дела, 

които през 2019г. са били 33 броя – спрямо 35 броя през 2018г. и 42 

броя през 2017г. Важи и за наказателния частен характер дела, които 

през отчетната и предхождащата я 2018г. са били по 1 брой, а през 

2017г. – 3 броя. Отнася се и за административно наказателния характер 

дела, но само за последните две години, когато са били образувани 

съответно 27 броя дела през 2019г. и 24 броя дела през 2018г. Спрямо 

2017г. има съществено понижение, тъй като тогава са били образувани 

общо 61 броя административно наказателен характер дела. 

По видове престъпления от НК най-голям дял от разглежданите 

през 2019г. наказателни дела имат общоопасните престъпления, 

следвани от престъпленията против собствеността, което се оказва 

трайна тенденция, тъй като този вид наказателни дела преобладават и 

през предходните две години. Постъпилите наказателни дела с 

обвинения за общоопасни престъпления през отчетната година са 22 

броя, докато престъпленията против собствеността са 7 броя. За 

сравнение, през 2018г. са постъпили също толкова дела - 22 броя дела 

за извършени общоопасни престъпления и 7 броя дела против 

собствеността, а през 2017г. – 24 броя наказателни дела за извършени 

общоопасни престъпления и 8 броя престъпления против 

собствеността. 

2.2.2. През 2019г. Районен съд – Трявна е имал за разглеждане 

общо 151 броя наказателни дела, от които висящи в началото на 

периода са 11 броя, а постъпили през годината са 140 броя наказателни 

дела.  

По видове дела същите се разпределят, както следва: 

 наказателни общ характер дела – 35 броя; 

 наказателни частен характер дела – 1 брой; 

 дела по чл.78А НК – 4 броя; 

 частни наказателни дела – 66 броя; 

 частни наказателни дела – разпити – 9 броя;    

 административно-наказателен характер дела – 36 броя. 
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За сравнение общият брой на разглежданите наказателни дела 

през 2018г. е бил 218, както следва: 

 наказателни общ характер дела – 39 броя; 

 наказателни частен характер дела – 1 брой; 

 дела по чл.78А НК – 11 броя; 

 частни наказателни дела – 128 броя; 

 частни наказателни дела – разпити – 14 броя; 

 административно-наказателен характер дела – 36 броя. 

За сравнение общият брой на разглежданите наказателни дела 

през 2017г. е бил 299, както следва: 

 наказателни общ характер дела – 47 броя; 

 наказателни частен характер дела – 3 броя; 

 дела по чл.78А НК – 27 броя; 

 частни наказателни дела – 127 броя; 

 частни наказателни дела – разпити – 24 броя; 

 административно-наказателен характер дела – 71 броя. 

По видове престъпления по глави от НК, броят на делата за 

разглеждане през 2019г. се разпределя по следния начин: 

  престъпления против личността – 2 броя; 

 други престъпления против личността – 0 броя; 

 престъпления против правата на гражданите – 0 броя; 

 престъпления против брака, семейството и младежта – 0 броя; 

 престъпления против собствеността – 7 броя; 

 престъпления против стопанството – 1 брой; 

 престъпления против действията на държавни органи и 

обществени организации – 0 броя; 

 престъпления против спорта – 0 броя; 

 документни престъпления – 1 брой; 

 престъпления против реда и общественото спокойствие – 0 

броя; 

 общоопасни престъпления – 24 броя; 

 престъпления против отбранителната способност на 

републиката – 0 броя; 

 военни престъпления – 0 броя. 

3. Свършени дела 

3.1. Граждански дела  

Броят на свършените граждански дела през 2019г. e 309. От тях 

свършени в срок до 3 месеца са 294 дела или 95 % от гражданските 

дела. 

За сравнение броят на свършените граждански дела  през 2018г. e 

438. От тях свършени в срок до 3 месеца са 423 дела или 97 % от 
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гражданските дела. През 2017г. броят на свършените граждански дела  

е 341, от които 314 или 92 % са свършени в срок до 3 месеца. 

Средномесечно свършените граждански дела от един съдия на 

база 12 месеца в Районен съд – Трявна през 2019г. са 25.75 дела. 

По видове дела броят на свършените през 2019г. граждански дела 

се разпределя, както следва: 

 граждански дела по общия ред – 69 броя, от които 55 броя или 

80 % са свършени в срок до 3 месеца; 

 производства по чл.310 ГПК – 3 броя, от които 3 броя или  

100% са свършени в срок до 3 месеца; 

 административни дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ – 4 броя, от които 

4 броя или  100% са свършени в срок до 3 месеца; 

 частни граждански дела – 47 броя, от които 46 броя или 98 % 

са свършени в срок до 3 месеца; 

 дела по чл.410 и чл.417 ГПК – 171 броя, от които 171 броя или 

100 % са свършени в срок до 3 месеца; 

 други граждански дела – 15 броя, от които 15 броя или 100% 

са свършени в срок до 3 месеца. 

За сравнение свършените през 2018г. граждански дела се 

разпределя, както следва: 

 граждански дела по общия ред – 68 броя, от които 55 броя или 

81 % са свършени в срок до 3 месеца; 

 производства по чл.310 ГПК – 8 броя, от които 7 броя или  

88% са свършени в срок до 3 месеца; 

 частни граждански дела – 52 броя, от които 11 броя или 98 % 

са свършени в срок до 3 месеца; 

 дела по чл.410 и чл.417 ГПК – 287 броя, от които 287 броя или 

100 % са свършени в срок до 3 месеца; 

 други граждански дела – 23 броя, от които 23 броя или 100% 

са свършени в срок до 3 месеца. 

За сравнение броят на свършените през 2017г. граждански дела е 

бил 341, както следва: 

 граждански дела по общия ред – 85 броя, от които 59 броя или 

69 % са свършени в срок до 3 месеца; 

 производства по чл.310 ГПК – 8 броя, от които 7 броя или  

88% са свършени в срок до 3 месеца; 

 частни граждански дела – 41 броя, от които 41 броя или 100 % 

са свършени в срок до 3 месеца; 

 дела по чл.410 и чл.417 ГПК – 207 броя, от които 207 броя или 

100 % са свършени в срок до 3 месеца; 

 други граждански дела – 0 броя. 
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От разгледаните искове по СК през 2019г., които са 55 броя, 

включително получените по подсъдност (1 брой), свършени са 48 броя 

дела. Обжалвано от тях е 1 брой дело. Останали несвършени в края на 

периода са 7 броя дела. 

От облигационните искове, разгледани през 2019г., в т.ч. и 

получените по подсъдност (2 броя), които са 16 броя, свършени са 12 

броя дела. Обжалвани са 8 броя, а останалите несвършени дела в края 

на периода са 4 броя. 

При вещните искове разгледаните през 2019г., в т.ч. и по 

подсъдност (0 броя дела), са 10 броя. От тях свършени през годината са 

6 броя дела. Обжалвани са 3 броя дела, а останалите несвършени дела в 

края на периода са 4 броя. 

Разгледаните през предходната година делбени производства са 5 

броя. Свършени от тях са 3 броя. Обжалвано е 1 брой дело. Останалите 

несвършени дела в края на периода са 2 броя. 

Разгледани през 2019г. са и 20 броя установителни искове, в т.ч. 

получените по подсъдност (0 броя). Свършени от тях са 16 броя дела. 

Обжалвани са 2 броя дела. Останали несвършени в края на периода са 4 

броя дела. 

Разгледани искове по КТ, включително и по подсъдност (няма 

такива), са  3 броя, от които 2 броя са свършени. Няма обжалвани, а 

несвършено в края на периода е 1 брой. 

Разгледани през 2019г. са и 10 броя административни 

производства, в т.ч. получените по подсъдност (0 броя). Свършени от 

тях са 4 броя дела, като всичките са обжалвани. Останали несвършени в 

края на периода са 6 броя дела. 

През отчетната година се констатира намаление в процента на 

свършените граждански дела в 3-месечен срок спрямо предходната 

2018г., но увеличение спрямо 2017г. През 2019г. в 3-месечен срок са 

свършили 95% от гражданските дела, през 2018г. – 97%, а през 2017г. – 

92% от тях.  

Въпреки констатираното понижение по този показател спрямо 

предходната година смятам, че отстъплението не е съществено, като се 

има предвид и факта, че през цялата 2019г. правораздавателната 

дейност в Районен съд – Трявна е осъществявана само от един съдия, а 

командированите през годината съдии от Районен съд - Габрово са 

разглеждали единствено постъпващите дела „по дежурство“.  

3.2. Наказателни дела 

Броят на свършените наказателни дела през 2019г. е 141. В срок 

до 3 месеца са свършени 132 броя дела или 94 % от делата. 

Средно месечно свършените наказателни дела от един съдия на 

база 12 месеца в Районен съд – Трявна през 2019г. са 11.75 броя. 
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По видове дела броят на свършените през 2019г. наказателни дела 

се разпределя, както следва: 

 наказателни общ характер дела – 33 броя, от които 31 броя или 

94 % са свършени в срок до 3 месеца; 

 наказателни частен характер дела – 1 брой, което не е 

свършено в срок до 3 месеца; 

 дела по чл.78А НК – 3 броя, от които 3 броя или 100 % са 

свършени в срок до 3 месеца; 

 частни наказателни дела – 66 броя, от които 66 броя или 100% 

са свършени в срок до 3 месеца; 

 частни наказателни дела – разпити – 9 броя, като всички или 

100 % са свършени в срок до 3 месеца; 

 административно-наказателен характер дела – 29 броя, от 

които 23 броя или 79 % са свършени в срок до 3 месеца. 

За сравнение по видове дела броят на свършените през 2018г. 

наказателни дела се разпределя, както следва: 

 наказателни общ характер дела – 37 броя, от които 37 броя или 

100 % са свършени в срок до 3 месеца; 

 наказателни частен характер дела – 1 брой, от които 1 брой 

или 100 % са свършени в срок до 3 месеца; 

 дела по чл.78А НК – 11 броя, от които 11 броя или 100 % са 

свършени в срок до 3 месеца; 

 частни наказателни дела – 128 броя, от които 127 броя или 

99% са свършени в срок до 3 месеца; 

 частни наказателни дела – разпити – 14 броя, като всички или 

100 % са свършени в срок до 3 месеца; 

 административно-наказателен характер дела – 27 броя, от 

които 19 броя или 70 % са свършени в срок до 3 месеца. 

За сравнение броят на свършените наказателни дела през 2017г. е 

бил 290, от които 283 броя или 98 % са свършени в срок до 3 месеца, 

както следва: 

 наказателни общ характер дела – 43 броя, от които 41 броя или 

95 % са свършени в срок до 3 месеца; 

 наказателни частен характер дела – 3 броя, от които 3 броя или 

100 % са свършени в срок до 3 месеца; 

 дела по чл.78А НК – 27 броя, от които 27 броя или 100 % са 

свършени в срок до 3 месеца; 

 частни наказателни дела – 127 броя, от които 127 броя или 

100% са свършени в срок до 3 месеца; 

 частни наказателни дела – разпити – 24 броя, като всички или 

100 % са свършени в срок до 3 месеца; 
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 административно-наказателен характер дела – 66 броя, от 

които 61 броя или 92 % са свършени в срок до 3 месеца. 

През изминалата година е налице понижение в процента на 

свършените наказателни дела в срок до 3 месеца. През 2019г. в този 

срок са свършени 94 % наказателни дела, спрямо 96 % през 2018г. и 

98% през 2017г.  

Въпреки констатираното понижение по този показател смятам, че 

отстъплението не е съществено, като се има предвид и факта, че през 

цялата 2019г. правораздавателната дейност в Районен съд – Трявна 

беше осъществявана само от един съдия, а командированите през 

годината съдии от Районен съд - Габрово са разглеждали единствено 

постъпващите дела „по дежурство“.  

4. Брой на решените с акт по същество 

4.1. Граждански дела  

Общият брой на решените граждански дела с акт по същество е 

261. Това е 77.22 % от разглежданите и 84.47 % от свършените през 

2019г. граждански дела. 

По видове разпределението е, както следва: 

 граждански дела по общия ред – 51 броя; 

 производства по чл.310 ГПК – 1 брой; 

 административни дела по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ – 4 броя; 

 частни граждански дела – 38 броя; 

 дела по чл.410 и чл.417 ГПК – 153 броя; 

 други граждански дела – 14 броя. 

За сравнение броят на решените граждански дела с акт по 

същество през 2018г. е 380. Това е 80.51 % от разглежданите и 86.76 % 

от свършените през 2018г. граждански дела. 

По видове разпределението е, както следва: 

 граждански дела по общия ред – 54 броя; 

 производства по чл.310 ГПК – 6 броя; 

 административни дела по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ – 0 броя; 

 частни граждански дела – 42 броя; 

 дела по чл.410 и чл.417 ГПК – 259 броя. 

 други граждански дела – 19 броя. 

За сравнение броят на решените граждански дела с акт по 

същество през 2017г. е 301. Това е 82.92 % от разглежданите и 88.27 % 

от свършените през 2017г. граждански дела. 

По видове разпределението е, както следва: 

 граждански дела по общия ред – 64 броя; 

 производства по чл.310 ГПК – 7 броя; 

 административни дела по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ – 0 броя; 

 частни граждански дела – 39 броя; 
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 дела по чл.410 и чл.417 ГПК – 191 броя. 

При горните цифрови стойности е видно, че е налице съществено 

намаление в броя на решените с акт по същество граждански дела през 

отчетната година спрямо предходните две години. Намалението е с 

31,32% спрямо 2018г. и с 13,29% спрямо 2017г., което е следствие на 

намаленото постъпление на граждански дела през отчетната година. 

4.2. Наказателни дела 

Общият брой на решените наказателни дела с акт по същество е 

112. Това са 74.17% от разглежданите през 2019г. наказателни дела. 

По видове разпределението е, както следва: 

 наказателни общ характер дела – 20 броя; 

 наказателни частен характер дела – 1 брой; 

 дела по чл.78А НК – 3 броя; 

 частни наказателни дела – 62 броя; 

 частни наказателни дела – разпити – 0 броя; 

 административнонаказателен характер дела – 26 броя. 

За сравнение общият брой на решените наказателни дела с акт по 

същество през 2018г. е 178. Това са 77.73% от разглежданите през 

2018г. наказателни дела. 

По видове разпределението е, както следва: 

 наказателни общ характер дела – 14 броя; 

 наказателни частен характер дела – 1 брой; 

 дела по чл.78А НК – 11 броя; 

 частни наказателни дела – 127 броя; 

 частни наказателни дела – разпити – 0 броя; 

 административнонаказателен характер дела – 25 броя. 

За сравнение общият брой на решените с акт по същество 

наказателни дела през 2017г. е бил е 225.  

По видове разпределението е, както следва: 

 наказателни общ характер дела – 17 броя; 

 наказателни частен характер дела – 1 брой; 

 дела по чл.78А НК – 26 броя; 

 частни наказателни дела – 123 броя; 

 частни наказателни дела – разпити – 0 броя; 

 административнонаказателен характер дела – 58 броя. 

5. Брой на прекратените дела – причини 

5.1. Граждански дела  

Прекратените граждански дела през 2019г. са 48 на брой.  

По видове разпределението е, както следва: 

 граждански дела по общия ред – 18 броя; 

 производства по чл.310 ГПК – 2 броя; 
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 административни по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ – 0 броя; 

 частни граждански дела – 9 броя; 

 дела по чл.410 и чл.417 ГПК – 18 броя; 

 други граждански дела – 1 брой. 

За сравнение прекратените граждански дела през 2018г. са 58 на 

брой, разпределени по видове, както следва: 

 граждански дела по общия ред – 14 броя; 

 производства по чл.310 ГПК – 2 броя; 

 административни по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ – 0 броя; 

 частни граждански дела – 10 броя; 

 дела по чл.410 и чл.417 ГПК – 28 броя; 

 други граждански дела – 4 броя. 

За сравнение броят на прекратените граждански дела през 2017г. 

е бил 40, разпределени по видове, както следва: 

 граждански дела по общия ред – 21 броя; 

 производства по чл.310 ГПК – 1 броя; 

 административни по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ – 0 броя; 

 частни граждански дела – 2 броя; 

 дела по чл.410 и чл.417 ГПК – 16 броя; 

 други граждански дела – 0 броя. 

Горните данни налагат извода, че измежду трите сравнителни 

години през изминалата са прекратени най-малко граждански дела, 

което е естествено следствие от намаленото постъпление на граждански 

дела през 2019г. Намалението на прекратените през отчетната година 

граждански дела е по-значително спрямо 2018г. и в по-малка степен 

спрямо 2017г.  

Прекратените през 2019г. граждански дела са 12,42 % от 

разглежданите, през 2018г. – 12,29 %, а през 2017г. – 11,02 %. 

Най-честата причина за прекратяване на граждански дела през 

2019г. е поради неподсъдност на делото и изпращането му на 

компетентния съд, заради което са прекратени 17 броя граждански 

дела. Следваща причина за прекратяване е поради постигната и 

одобрена от съда спогодба. На това основание са прекратени 6 броя 

граждански дела. Оттеглянето на предявения иск по реда на чл.232 ГПК 

е причина за прекратяване на 5 броя граждански дела през 2019г. 

Поради приключването на производства по чл.51 от Закона за 

наследството са прекратени 4 броя граждански дела, а на съдебни 

поръчки – 3 броя граждански дела. По-редки причини за прекратяване 

на граждански дела през 2019г. са: неотстранени нередности в исковата 

молба, поради отвод на съдиите от Районен съд - Трявна, 

недопустимост на иска, отказ от предявения иск по чл.233 ГПК, поради 
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непостъпила молба за възобновяване на спряно по общо съгласие на 

страните производство и др.  

5.2. Наказателни дела 

Прекратените наказателни дела през 2019г. са 29 на брой, 

разпределени по видове, както следва:  

 наказателни общ характер дела – 13 броя; 

 наказателни частен характер дела – 0 броя; 

 дела по чл.78А НК – 0 броя; 

 частни наказателни дела – 4 броя; 

 частни наказателни дела – разпити – 9 броя;  

 административно-наказателен характер дела – 3 броя. 

За сравнение прекратените наказателни дела през 2018г. са 40 на 

брой, разпределени по видове, както следва:  

 наказателни общ характер дела – 23 броя; 

 наказателни частен характер дела – 0 броя; 

 дела по чл.78А НК – 0 броя; 

 частни наказателни дела – 1 брой; 

 частни наказателни дела – разпити – 14 броя;  

 административно-наказателен характер дела – 2 броя. 

Прекратените наказателни дела през 2017г. са 65 на брой, 

разпределени по видове, както следва:  

наказателни общ характер дела – 26 броя; 

 наказателни частен характер дела – 2 броя; 

 дела по чл.78А НК – 1 брой; 

 частни наказателни дела – 4 броя; 

 частни наказателни дела – разпити – 24 броя;  

 административно-наказателен характер дела – 8 броя. 

От прекратените през 2019г. общо 29 броя наказателни дела, 13 

броя са били прекратени със споразумение по чл. 382 и 384 НПК. Този 

брой през 2018г. е бил 22, а през 2017г. – 23 броя. Това показва, че е 

налице понижение в броя на прекратените на това основание 

наказателни дела през изминалата година спрямо предходните две. 

По други причини през 2019г. са прекратени 16 броя наказателни 

дела. От тях 9 броя са прекратени частни наказателни дела – разпити. 

Останалите 7 броя прекратени наказателни дела са: 2 броя 

административно наказателен характер дела, по което е прието, че 

жалбата е недопустима, тъй като представлява възражение срещу 

издаден фиш за глоба, като след прекратяването делото е върнато на РУ 

Трявна за продължаване на производството по ЗДвП във връзка с 

оспорването на фиша; 2 броя частни наказателни дела, образувани по 

недопустими молби за съдебна реабилитация – поради настъпила 

реабилитация по право; 1 брой административно наказателен характер 
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дело е прекратено поради отвод – следствие на констатация, че съдията 

докладчик е постановил съдебен акт, който е бил обезсилен от 

касационната инстанция и делото върнато за ново разглеждане от друг 

състав на съда, както и поради липсата на друг съдия в състава на 

Районен съд - Трявна, който да разгледа делото; 1 брой частно 

наказателно дело е прекратено поради недопустимост на жалба срещу 

постановление на Районна прокуратура – Габрово за прекратяване на 

наказателното производство; 1 брой частно наказателно дело по Закона 

за здравето е прекратено, поради оттегляне на подадената молба за 

настаняване на задължително лечение от районната прокуратура. 

През 2019г. няма върнати за доразследване дела, както и през 

предходните две години. 

6. Висящи дела в края на отчетния период. 

6.1. Граждански дела  

Останалите несвършени граждански дела в края на отчетния 

период са 29 броя, разпределени по видове, както следва: 

 граждански дела по общия ред – 21 броя; 

 производства по чл.310 ГПК – 0 броя; 

 административни по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ – 6 броя; 

 частни граждански дела – 0 броя; 

 дела по чл.410 и чл.417 ГПК – 1 брой; 

 други граждански дела – 1 брой. 

6.2. Наказателни дела 

Висящите в края на отчетния период наказателни дела са 10 броя, 

както следва: 

 наказателни общ характер дела – 2 броя; 

 наказателни частен характер дела – 0 броя; 

 дела по чл.78А НК – 1 брой; 

 частни наказателни дела – 0 броя; 

 частни наказателни дела – разпити – 0 броя; 

 административно-наказателен характер дела – 7 броя. 

7. Обжалвани и протестирани съдебни актове, резултати от 

въззивна и касационни проверки, изводи 

7.1. Граждански дела  

През 2019г. броят на обжалваните граждански дела е 20 или 

5.92% от делата за разглеждане. През 2018г. този брой е бил 15 или 

3.18% от делата за разглеждане, а през 2017г. – 13 броя, което е 3.58% 

от разглежданите дела. 

От обжалваните и върнати през отчетния период граждански дела 

потвърдени са 12 броя, 5 броя са изменени и 2 броя са отменени. 
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За сравнение, от обжалваните и върнати през 2018г. граждански 

дела, 8 броя са потвърдени, 2 броя са отменени и 1 брой е изменен. 

През 2017г. от обжалваните и върнати граждански дела, 12 броя са 

потвърдени, 1 брой е изменен, а отменени няма.   

Единият от отменените през 2019г. съдебни актове е решение по 

предявен иск с правно основание чл.30 ал.1 от Закона за наследството, 

за намаляване на завещателно разпореждане и възстановяване на 

запазена част от наследство, който първоинстанционният съд е 

отхвърлил, приемайки че направеното саморъчно завещание е общо 

/универсално/ - поради непредставяне на доказателства и при липсата 

на спор между страните за това, че наследодателят не е притежавал 

друго имущество, извън описаното в саморъчното завещание. При 

въззивното разглеждане на делото е установено, че освен описаното в 

саморъчното завещание имущество, наследодателят е притежавал и 

други недвижими имоти, следствие на което извършеният от него 

завещателен акт има характер на завет, а не на универсално завещание. 

След обжалването, завещателното разпореждане е намалено и 

възстановена запазената част на ищеца от наследството. 

Другият отменен съдебен акт е постановен по трудов спор за 

признаване уволнението на ищеца за незаконно по чл.344 ал.1 т.1 от 

Кодекса на труда, като искът е уважен от районния съд. Решението е 

потвърдено от въззивния съд, но при касационната проверка 

предявеният иск е отхвърлен от ВКС на РБ. 

Два от изменените съдебни актове са частично обезсилени 

първоинстанционни решения от окръжния съд. В единия от случаите 

обезсилването е в частта, с която районният съд се е произнесъл по иск 

с правно основание чл.45 от Закона за задълженията и договорите 

срещу ответник – юридическо лице, а в другия – в частта по отношение 

на иск с правно основание чл.216 ал.1 т.6 от Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс, за който въззивният съд е приел, че е предявен при 

условия на евентуалност спрямо иск с правно основание чл.216 ал.1 т.4 

от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, за разлика от районния 

съд, който е уважил един иск с правно основание чл.216 ал.1 т.4 и т.6 от 

Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. 

Изменено при обжалването му пред Окръжен съд – Габрово е 

също решение по иск по чл.432 ал.1 от Кодекса за застраховането, с 

което районният съд е присъдил като обезщетение за неимуществени 

вреди от ПТП сумата от общо 7000,00 лв., която сума при въззивната 

проверка е намалена на 5000,00 лв. 

Четвъртият изменен съдебен акт е разпореждане за отхвърляне на 

заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение и 

изпълнителен лист в частта относно неустойка за забава, която е 

преценена като дължима от въззивния съд. 
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Петият изменен съдебен акт е определение за прекратяване на 

гражданско дело по предявен иск за развод от съпруга, съединен с 

искане за произнасяне по мерките за местоживеене, родителски права и 

издръжка на роденото от брака дете, имащо настоящ адрес в държавата 

Франция. Основанието за прекратяване от страна на районния съд е 

наличието на заведено по-рано дело за развод от съпругата в държавата 

Франция, за което са представени писмени доказателства. След 

обжалването му, от страна на окръжния съд е прието, че данните по 

делото не установяват френският съд да е заявил своята международна 

компетентност изрично или чрез постановяване на акт, поради което, 

като е отменил определението за прекратяване в тази част, е спрял 

производството по делото по предявения иск за развод, на основание 

чл.19 §1 от Регламент /ЕО/ №2201/2003г. на Съвета от 27.11.2003г. до 

установяване компетентността на френския съд. По отношение на 

съединените с брачния иск искове прекратяването на производството 

по делото е потвърдено. 

При тези данни смятам, че през изминалата година няма 

отстъпление по показателя качество на постановяваните съдебни актове 

по граждански дела. Видно е, че един от двата отменени съдебни актове 

е поради установени нови факти при обжалването пред въззивния съд,  

а другият е бил потвърден от въззивната инстанция и отмяната му е 

настъпила при касационната проверка. Изменените съдебни актове 

касаят несъществени различия в изводите на първоинстанционния съд 

и тези на следващите съдебни инстанции. При преценка на показателя 

качество на съдебните актове смятам, че следва да бъде отчетена и по-

високата действителна натовареност през изминалата година на 

единствения съдия осъществяващ правораздавателна дейност в Районен 

съд – Трявна. 

Съотношението на изменените с решените по същество съдебни 

актове по граждански дела е 1,92%. 

Съотношението на потвърдените с решените по същество 

съдебни актове по граждански дела е 4,60 %.  

Съотношението на отменените с решените по същество съдебни 

актове по граждански дела е 0,76 %.  

7.2. Наказателни дела 

От свършените през 2019г. общо 141 наказателни дела обжалвани 

и/или протестирани са съдебните актове по 18 броя дела, или 12.77% от 

свършените дела. През 2018г. този брой е бил 20, при свършени общо 

218 броя наказателни дела, или 9.17% от свършените дела. През 2017г. 

от свършените общо 290 броя наказателни дела, обжалвани и/или 

протестирани са съдебните актове по 55 броя дела, или 18.96% от 

свършените дела.  
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От обжалваните и върнати през 2019г. съдебни актове по 

наказателни дела - общо 18 броя, потвърдени са 16 броя, отменено е 1 

брой наказателно дело и 1 брой е изменено.  

Отмененият съдебен акт е по административно наказателен 

характер дело, образувано по жалба срещу наказателно постановление 

на Директора на Регионална дирекция за областите Габрово, Велико 

Търново, Русе, Ловеч и Плевен към ГД „Контрол на пазара“ към 

Комисия за защита на потребителите, което при проверката от 

районния съд е било отменено, а след обжалването му пред 

Административен съд – Габрово е било потвърдено. 

Измененият съдебен акт е по ЧНД, образувано по искане за 

вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ в хода на 

досъдебното производство, като районният съд е оставил искането без 

уважение, а е взел мярка за неотклонение по отношение на обвиняемия 

„парична гаранция“ в размер на 100,00 лв. След протестиране от страна 

на Районна прокуратура – Габрово взетата мярка „парична гаранция“ е 

заменена с мярка за неотклонение „подписка“.  

При наказателните дела е видно, че броят на отменените и 

изменени съдебни актове е малък, което показва добро качество при 

постановяване на съдебни актове по наказателни дела през отчетната 

година. 

Съотношението на потвърдените с решените по същество 

съдебни актове по наказателни дела е 14,28 %.  

Съотношението на отменените с решените по същество съдебни 

актове по наказателни дела е 0,89 %.  

Съотношението на изменените с решените по същество съдебни 

актове по наказателни дела е 0,89 %. 

8. Структура на осъдената престъпност. 

През 2019г. в Районен съд – Трявна са постановени общо 19 броя 

влезли в законна сила присъди. Влезли в сила са и 13 броя определения 

за прекратяване на наказателното производство със споразумение. 

Броят на осъдените с влязла в сила присъда лица е 32. От тях няма 

непълнолетни лица. На лишаване от свобода до 3 години са осъдени 20 

броя лица, в т.ч. 16 броя лица при условията на чл.66 от Наказателния 

кодекс. Наказание „пробация“ е постановено по отношение на 4 броя от 

осъдените лица, а глоба – спрямо 8 броя. На „обществено порицание“ 

няма осъдени лица.           

През 2019г. няма оправдани лица.  

9. Оправдателни присъди. 

През 2019 година, също както и през предходните две години, 

няма постановени оправдателни присъди.     

10. Дела с обществен интерес – наказана престъпност. 
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През 2019 г. в Районен съд – Трявна не са постъпили и разгледани 

дела с обществен интерес. 
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ІІІ. СРЕДНА НАТОВАРЕНОСТ 
Щатното разписание на Районен съд – Трявна включва двама 

съдии. Една от двете щатни бройки – тази на районния съдия е незаета 

през целия отчетен период, като при отсъствие на Административния 

ръководител – председател на Районен съд – Трявна са командировани 

съдии от Районен съд – Габрово.  

Всеки от правораздаващите в Районен съд – Трявна магистрати 

разглежда граждански, наказателни и административни дела. 

Разпределението на всички видове дела се извършва чрез 

Централизираната система за случайно разпределение на делата. 

Постъпващите дела се разпределят съобразно приетите с решение 

на Общо събрание на съдиите от Районен съд – Габрово, Районен съд - 

Дряново и Районен съд – Трявна Вътрешни правила за случайно 

разпределение на делата и определяне натовареността на съдиите. 

Съобразно тях, на съдия Вяра Петракиева – председател, са определени 

1020 часа индивидуално годишно разполагаемо време, или 64 % 

натовареност, а на районния съдия – 1520 часа индивидуално годишно 

разполагаемо време, или 95 % натовареност. В правилата са определени 

групите дела и режима на тяхното разпределение, както и са 

изчерпателно посочени случаите на изключения от принципа на 

случайното разпределение на делата, в т.ч. случаите на разпределение 

„по дежурство“, които са също детайлно очертани. 

В Районен съд – Трявна ежемесечно се издават и заповеди за 

дежурството на съдии и съдебни служители през почивни и празнични 

дни. 

През 2019г. съдиите от Районен съд – Трявна са имали следната 

действителна натовареност:  

Брой 

дела за 

разгле- 

ждане 

Брой 

свършени 

дела 

Брой 

съдии 

по щат 

Брой 

съдии – 

заета 

численост 

Отрабо

тени 

човеко 

месеци 

Действителна 

натовареност 

Към делата 

за разгле- 

ждане 

Към 

свършени

те дела 

489 450 2 1 12 40,75 37,50 

При общо 489 броя граждански и наказателни дела за 

разглеждане през 2019 г. средната натовареност по щат при горното 

разпределение е 20,38 дела на месец на съдия. Средната натовареност 

по щат спрямо общия брой от 701 дела за разглеждане за 2018 година е 

29,21 дела на месец на съдия. За 2017 година средната натовареност по 

щат спрямо общия брой от 662 дела за разглеждане е 27,58 дела на 

месец на съдия. 
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При свършените общо 450 броя граждански и наказателни дела 

средната натовареност по щат е 18,75 броя дела на месец на съдия. 

Средната натовареност по щат спрямо общия брой от 656 свършени 

дела за 2018г. е 27,33 дела на месец на съдия. Средната натовареност по 

щат спрямо общия брой от 631 свършени дела за 2017г. е 26,29 дела на 

месец на съдия. 

Като цяло, 2019г. бележи значително намаление в общия брой на 

постъпилите и разглеждани дела, спрямо предходните две. През 2019г. 

са постъпили 444 броя дела, а са разгледани 489 броя. През 2018г. са 

постъпили 670 броя дела, а са разгледани 701 броя. През 2017г. са 

постъпили 629 броя дела, а са разгледани 662 броя.  

Дейността на всеки съдия от числения състав на Районен съд – 

Трявна е, както следва: 

Вяра Петракиева – административен ръководител - 

председател 

През 2019г. съдия Вяра Петракиева е имала за разглеждане 381 

броя граждански дела, от които постъпили са 284 броя, като е свършила 

289 броя дела, от които в тримесечния инструктивен срок – 274 броя, 

или 94,81 %.  

От обжалваните и върнати през отчетния период граждански дела 

12 броя са потвърдени, 2 броя е отменени и 4 броя е изменени. 

През 2019г. съдия Вяра Петракиева е разгледала 135 броя 

наказателни дела, от които постъпили са 124 броя, като е свършила 125 

броя дела, от които в тримесечния инструктивен срок – 116 броя, или 

92,80 %.  

От обжалваните и върнати през отчетния период наказателни  

дела 15 броя са потвърдени, 1 брой е изменено и 1 брой е отменено. 

Съдия Боян Косев – районен съдия 

По време на своето командироване в Районен съд – Трявна през 

2019 година съдия Боян Косев е разгледал 9 броя наказателни дела, от 

които постъпили са 9 броя, като е свършил 9 броя дела, от които в 

тримесечния инструктивен срок – 9 броя, или 100 %. 

По време на своето командироване в Районен съд – Трявна през 

2019 година съдия Боян Косев не е разглеждал граждански дела. 

От обжалваните през отчетния период наказателни дела 1 брой е 

потвърдено. 

Съдия Васил Ставрев – районен съдия 

По време на своето командироване в Районен съд – Трявна през 

2019 година съдия Васил Ставрев е имал за разглеждане 9 броя 

граждански дела, от които постъпили са 9 броя, като е свършил 9 броя 

дела, от които в тримесечния инструктивен срок – 9 броя, или 100 %.  
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През 2019г. съдия Васил Ставрев е разгледал 3 броя наказателни 

дела, от които постъпили са 3 броя, като е свършил 3 броя дела, от 

които в тримесечния инструктивен срок – 3 броя, или 100 %.  

Съдия Васил Ставрев няма обжалвани и върнати през отчетния 

период граждански и наказателни  дела.  

Съдия Диан Атанасов – районен съдия 

По време на своето командироване в Районен съд – Трявна през 

2019 година съдия съдия Диан Атанасов е имал за разглеждане 4 броя 

граждански дела, от които постъпили са 4 броя, като е свършил 4 броя 

дела, от които в тримесечния инструктивен срок – 4 броя, или 100 %.  

През 2019г. съдия Диан Атанасов е разгледал 1 брой наказателни 

дела, от които постъпили са 1 брой, като е свършил 1 брой дела, от 

които в тримесечния инструктивен срок – 1 брой, или 100 %.  

Съдия Диан Атанасов няма обжалвани и върнати през отчетния 

период граждански и наказателни дела.  

Съдия Христо Христов – районен съдия 

По време на своето командироване в Районен съд – Трявна през 

2019 година съдия Христо Христов е имал за разглеждане 2 броя 

граждански дела, от които постъпили са 2 броя, като е свършил 2 броя 

дела, от които в тримесечния инструктивен срок – 2 броя, или 100 %.  

През 2019г. съдия Христо Христов е разгледал 3 броя наказателни 

дела, от които постъпили са 3 броя, като е свършил 3 брой дела, от 

които в тримесечния инструктивен срок – 3 брой, или 100 %.  

Съдия Христо Христов няма обжалвани и върнати през отчетния 

период граждански и наказателни  дела.  

Гергана Антонова – районен съдия  

По време на своето командироване в Районен съд – Трявна през 

2019 година съдия Гергана Антонова е имала за разглеждане 3 броя 

граждански дела, от които постъпили са 3 броя, като е свършила 3 броя 

дела, от които в тримесечния инструктивен срок – 3 броя, или 100 %.  

По време на своето командироване в Районен съд – Трявна през 

2019 година съдия Гергана Антонова не е разглеждала наказателни 

дела. 

Съдия Гергана Антонова няма обжалвани и върнати през 

отчетния период граждански дела.  

Радосвета Станимирова – районен съдия  

По време на своето командироване в Районен съд – Трявна през 

2019 година съдия Радосвета Станимирова е имала за разглеждане 2 

броя граждански дела, от които постъпили са 2 броя, като е свършила 2 

броя дела, от които в тримесечния инструктивен срок – 2 броя, или 100 

%.  
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По време на своето командироване в Районен съд – Трявна през 

2019 година съдия Радосвета Станимирова не е разглеждала 

наказателни дела. 

Съдия Радосвета Станимирова няма обжалвани и върнати през 

отчетния период граждански дела.  

Като краен резултат следва да се посочи, че съдиите от Районен 

съд – Трявна са разгледали общо 489 броя дела, по които са провели 

597 съдебни заседания, решили са общо 450 броя дела, от които 426 

броя или 95 % в тримесечния срок, като са се произнесли с акт по 

същество по делото по 373 броя дела и са прекратили 77 броя дела. 

Останалите несвършени 39 броя дела са 7,98 % от всички дела за 

разглеждане. 

Според данните от Централизираната система за случайно 

разпределение на делата, натоварването по групи дела и по съдии в 

Районен съд – Трявна през 2019 г. е, както следва: 

 

Съдия 

Радосвета 

Добрева 

Станимирова 

Васил 

Венелинов 

Ставрев 

Диан 

Димитров 

Атанасов 

Вяра 

Ангелова 

Петракиева 

Гергана 

Любчева 

Антонова 

Христо 

Тотев 

Христов 

Боян 

Христов 

Косев 

Искове за 

издръжка 
0,35 

  
0,10 

   

Производство 

по Закона за 

закрила на 

детето 

 
0,40 

 
3,35 0,80 

  

Производства 

по СК, ЗГР, 

обезсилване на 

ценни книжа 

  
0,20 3,87 

 
0,02 

 

Даване на 

разрешение по 

чл.130, ал. 3 от 

Семейния 

Кодекс 

   
0,21 

   

Облигационни 

искове за права 

или 

правоотношени

я, произтичащи 

от деликт, 

нарушение на 

права на 

интелектуална 

собственост, 

конкуренция 

   
1,81 

   

Престъпления, 

свързани с 

противозаконна 

дейност с 

наркотични в-ва 

- чл. 354-354в 

(без чл.354а, ал. 

1 и 2, чл. 354б) 

НК 

   
7,38 
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Съдия 

Радосвета 

Добрева 

Станимирова 

Васил 

Венелинов 

Ставрев 

Диан 

Димитров 

Атанасов 

Вяра 

Ангелова 

Петракиева 

Гергана 

Любчева 

Антонова 

Христо 

Тотев 

Христов 

Боян 

Христов 

Косев 

Приемане на 

наследство по 

чл. 49 ЗН; отказ 

от наследство 

по чл. 52 ЗН 

 
0,05 

 
0,59 

   

ЗЕС, чл. 159а 

НПК, вкл. чл.68 

ЗМВР 
 

0,12 
 

2,34 
 

0,18 0,54 

Облигационни 

искове за 

вземания, 

произтичащи от 

неоснователно 

обогатяване и 

гесция 

   
1,76 

   

Средна и тежка 

телесна повреда 

- чл. 128-129; 

телесна повреда 

- чл. 131-134 НК 

   
2,66 

   

Престъпления 

по транспорта - 

чл. 343б, 343в, 

346б 

 
0,25 0,50 4,09 

   

Заповедни 

производства 
0,10 0,70 0,16 15,89 0,10 0,10 

 

Вещни искове – 

установителен, 

ревандикационе

н, негаторен, за 

определяне на 

граници, искове 

по ЗКИР 

   
5,03 

   

Глава IX 

ДОКУМЕНТНИ 

ПРЕСТЪПЛЕН

ИЯ  - чл. 308-

319 НК 

   
1,00 

   

ЧНД във връзка 

със съдебен 

контрол върху 

мерките за 

процесуална 

принуда, ЧНД 

по ЗИНЗС 

   
0,30 

   

Престъпления 

против 

личността - чл. 

117, чл. 120-122, 

чл.126, чл.127 

НК, 

Злепоставяне - 

чл. 136-141 НК 

   
0,63 

   

Административ

ни производства 

по ЗСПЗЗ 

 

   
5,90 
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Съдия 

Радосвета 

Добрева 

Станимирова 

Васил 

Венелинов 

Ставрев 

Диан 

Димитров 

Атанасов 

Вяра 

Ангелова 

Петракиева 

Гергана 

Любчева 

Антонова 

Христо 

Тотев 

Христов 

Боян 

Христов 

Косев 

ЧНД по чл. 222, 

чл. 223 НПК, 

ЧНД по 

делегация на 

български и 

чуждестранни 

съдилища по 

наказателни 

дела 

   
0,90 

   

Административ

нонаказателни 

дела по ЗАНН: 

ДИТ; ДКСБТ; 

ИААА; БАБХ; 

Общини; 

ИАРА; МОСВ; 

Сметна палата; 

РИОСВ; РДГ; 

Здравна 

инспекция 

   
2,16 

   

Приемане и 

отказ от 

наследство, 

производство по 

открито 

наследство - чл. 

47 ЗН; искания 

по чл. 65, чл. 66 

и чл. 67 ЗН; 

искания по чл. 

45 и чл. 46 ЗН; 

предоставяне на 

срок по чл. 51 

ЗН. 

   
0,41 

   

ЧНД по чл. 146, 

чл. 158, чл. 161, 

чл. 164, чл. 165 

НПК 

   
0,18 

   

Други 

граждански 

дела 
   

0,08 
   

Други искове по 

КТ /чл. 215, 220, 

чл. 224, чл. 226 

КТ и т.н./ 

   
0,95 

   

Обезпечение; 

частни жалби 

при 

обезпечение по 

чл. 389 и сл. 

ГПК за отмяна 

на обезпечение 

   
4,40 

   

Измама - чл. 

209-211 НК, 

Док. измама – 

чл. 212 и чл. 

212а НК,  

   
0,30 
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Съдия 

Радосвета 

Добрева 

Станимирова 

Васил 

Венелинов 

Ставрев 

Диан 

Димитров 

Атанасов 

Вяра 

Ангелова 

Петракиева 

Гергана 

Любчева 

Антонова 

Христо 

Тотев 

Христов 

Боян 

Христов 

Косев 

Кражба- чл.194-

197 НК, Грабеж 

– чл. 198, чл. 

200 НК, 

Присвояване – 

чл. 206-208 НК; 

Престъпления 

по чл. 218в НК, 

Вещно 

укривателство, 

унищожаване, 

повреждане и 

други 

престъпления 

по глава V НК 

   
4,95 

   

Административ

нонаказателни 

дела по ЗАНН: 

НАП; АДФИ; 

Агенция 

"Митници"; 

ДНСК 

   
0,70 

   

Искове по 

ЗОДОВ    
0,80 

   

Облигационни 

искове за права 

или 

правоотношени

я, породени или 

отнасящи се до 

търговска 

сделка 

/субективна или 

обективна/, 

приватизационе

н договор, 

договор за 

обществена 

поръчка, 

концесия или 

безвъзмездна 

финансова 

помощ.Искове 

за унищожаване 

на план за 

стабилизация. 

   
0,55 

   

Общи 

стопански 

престъпления - 

присвояване – 

чл. 201-205 НК, 

злоупотреба с 

доверие - чл. 

217 НК, 

безстопанствено

ст - чл. 221-223 

НК, чл.225-227 

НК 

   
2,55 
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Съдия 

Радосвета 

Добрева 

Станимирова 

Васил 

Венелинов 

Ставрев 

Диан 

Димитров 

Атанасов 

Вяра 

Ангелова 

Петракиева 

Гергана 

Любчева 

Антонова 

Христо 

Тотев 

Христов 

Боян 

Христов 

Косев 

ЧНД по искания 

за задължително 

настаняване и 

лечение по 

Закона за 

здравето 

   
0,20 

   

Делба 
   

1,91 
   

Престъпления 

по транспорта - 

чл. 343-343а, 

Други 

престъпления 

по транспорта - 

чл. 344-346а, 

Престъпления 

по съобщенията 

- чл. 347-348а, 

Престъпления 

по чл.348б НК 

   
1,38 

   

Наказателни 

дела от частен 

характер; 

Наказателни 

дела от частен 

характер - обида 

и клевета 

   
1,00 

   

Облигационни 

искове за 

вземания, 

произтичащи от 

застрахователни 

правоотношени

я 

   
2,50 

   

Облигационни 

искове за права 

или 

правоотношени

я, породени или 

отнасящи се до 

договор, 

едностранна 

сделка или 

колективни 

права 

   
12,82 

   

Административ

нонаказателни 

дела по ЗАНН: 

KAT, МВР; 

   
7,83 

   

Административ

нонаказателни 

дела по ЗАНН: 

КРС; СЕМ; КХ; 

КЗП; 

ДАДРВВЗ; 

КЗДискриминац

ия; ДАНС; 

Патентно 

ведомство 

   
4,73 
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Съдия 

Радосвета 

Добрева 

Станимирова 

Васил 

Венелинов 

Ставрев 

Диан 

Димитров 

Атанасов 

Вяра 

Ангелова 

Петракиева 

Гергана 

Любчева 

Антонова 

Христо 

Тотев 

Христов 

Боян 

Христов 

Косев 

Искове по 

Закона за 

защита срещу 

домашното 

насилие 

   
3,60 

   

ЧНД по молби 

за 

реабилитация, 

производства по 

чл. 323 НПК 

   
0,90 

   

Искове за 

развод и 

недействително

ст на брака, 

ЗБЖИРБ 

   
9,68 

   

ЧНД по молба 

за определяне 

на общото 

наказание 

   
0,60 

   

ЧНД във връзка 

със съдебния 

контрол по чл. 

244 НПК 

   
0,40 

   

Всички групи 0,45 1,52 0,86 123,39 0,90 0,30 0,54 
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ІV. СЛУЖБА „БЮРО СЪДИМОСТ“ 
„Бюро съдимост“ се обслужва от съдебния деловодител, 

ангажиран едновременно с работата по граждански и наказателни дела 

в Районен съд – Трявна.  

През 2019 г . в Районен съд – Трявна са издадени общо 567 броя 

свидетелства за съдимост и 184 броя справки за съдимост, или общо 

751. За сравнение през  2018 г. в Районен съд – Трявна са издадени 

общо 748 броя свидетелства за съдимост и 199 броя справки за 

съдимост, или общо 947. През 2017 г. са издадени 1151 броя 

свидетелства за съдимост и 187 броя справки за съдимост, или общо 

1338 броя свидетелства и справки за съдимост. 

Анализът на показателите през годините сочи, че през изминалата 

година съществено е намалял броят на издадените свидетелства за 

съдимост, с 217 броя спрямо 2018г. и със 584 броя спрямо 2017г., което 

се обяснява от една страна с намаляващия брой на родените на 

територията на Община Трявна граждани, а от друга с възможността за 

подаване на заявления за издаване на електронни свидетелства за 

съдимост чрез интернет страницата на Министерството на 

правосъдието.  

По отношение на издаваните справки за съдимост е налице 

тенденция към относително постоянен брой през трите сравнителни 

години.  

Всички свидетелства и справки за съдимост са издавани в 

сроковете, предвидени в чл.38 на Наредба №8/26.02.2008г. за 

функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост, без 

нито едно изключение.  

И през 2019г. свидетелства за съдимост са издавани основно по 

две причини – за работа в страната и за работа в чужбина. Други 

причини за издаване на свидетелства за съдимост са: за издаване и 

подновяване на разрешения за придобиване на огнестрелни оръжия и 

боеприпаси, както и за ловни оръжия; за извършване на таксиметрова 

дейност; за извършване на търговия с тютюневи изделия и други. 
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V. СЛУЖБА „ВРЪЧВАНЕ НА 

ПРИЗОВКИ И СЪДЕБНИ КНИЖА“ 
В Районен съд – Трявна има 1 щатна бройка за длъжността 

„призовкар“. 

Служба „Връчване на призовки и съдебни книжа“ при Районен 

съд – Трявна връчва съдебни книжа на територията на гр. Трявна.  

През 2019г. службата е получила за връчване от други съдилища 

общо 890 броя книжа, от които връчени са 840 броя, а 50 броя не са 

могли да бъдат връчени. Службата е получила за връчване изготвени от 

Районен съд – Трявна 909 броя книжа. От тях 795 броя са били връчени, 

а 114 броя не са могли да бъдат връчени. 

На заемащия длъжността „призовкар“ при Районен съд – Трявна 

през отчетната година не са налагани глоби за неправилно или 

несвоевременно връчване на съдебни книжа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

VІ. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ 
В Районен съд – Трявна има една щатна бройка за държавен 

съдебен изпълнител. В службата работи единият от двамата съдебни 

деловодители на съда. 

Районен съд – Трявна не е регистриран по ДДС, поради което 

събраните по съдебното изпълнение държавни такси не се облагат с 

данък добавена стойност. 

Отчетната 2019г. съдебно-изпълнителната служба при Районен 

съд – Трявна е започнала с 518 броя несвършени дела, като от тях:  

177 броя дела в полза на Държавата; 

158 броя дела в полза на юридически лица и търговци; 

171 броя дела в полза на граждани; 

12 броя дела за изпълнение на обезпечителни мерки. 

Новообразуваните дела през 2019г. са 51 броя /спрямо 70 бр. за 

2018г. и 59 броя – за 2017г. /, както следва: 

29 броя дела в полза на Държавата; 

11 броя дела в полза на юридически лица и търговци; 

11 броя дела в полза на граждани. 

Всичко дела в съдебно – изпълнителната служба през 2019г. са 

569 броя  /спрямо 576 броя дела – за 2018г. и 570 броя дела – за 2017г./.   

Прекратените изпълнителни дела за 2019г. са 72 броя /спрямо 83 

броя дела – за 2018г. и 53 броя дела – през 2017г./, от които: 

28 броя дела – поради реализиране на вземането; 

44 броя дела – по други причини. 

През 2019г. на друг съдебен изпълнител са изпратени общо 3 

броя изпълнителни дела /спрямо 8 броя дела – за 2018г. и 11 броя дела – 

за 2017г./. 

Останалите несвършени дела в края на отчетния период са 494 

броя, като от тях: 

191 броя дела в полза на Държавата; 

151 броя дела в полза на юридически лица и търговци; 

141 броя дела в полза на граждани; 

11 броя дела за изпълнение на обезпечителни мерки. 

Дължимите суми по изпълнителни дела, образувани до началото 

на отчетния период са 2 805 488 лв., а по такива, образувани през 

отчетния период са 202 444 лв., или общо дължими са 3 007 932 лв. 

Събраните суми през отчетния период са 66 694 лв. /шестдесет и 

шест хиляди шестстотин деветдесет и четири лева/, което е в повече 

спрямо предходната 2018г., когато събраните суми по изпълнителни 

дела са били 52 468 лв. /петдесет и две хиляди четиристотин шестдесет 

и осем лева /.       
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Срещу действията на държавния съдебен изпълнител през 2019г. 

има постъпила 1 брой жалба, по която няма произнасяне до края на 

отчетния период. 

Изготвените в съдебно-изпълнителната служба призовки и книжа 

са 957 на брой, като от тях 924 са били връчени. 

През отчетната година се констатира намаление в постъплението 

на изпълнителни дела спрямо предходните две години, като през 2019г. 

са образувани 50 броя изпълнителни дела, спрямо 70 броя през 2018г. и 

59 броя през 2017г.  

През периода от 04.11.2019 г до 08.11.2019 г. бе извършена 

проверка на дейността на държавния съдебен изпълнител при Районен 

съд – Трявна от Инспектората към Министерство на правосъдието, 

която не констатира пропуски и недостатъци в работата на съдебно 

изпълнителната служба при Районен съд – Трявна. 
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VІІ. СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА 
За периода от 01.01.2019г. до 31.12.2019г. съдията по вписванията 

при Районен съд – Трявна е разпоредил общо 1038 вписвания, в това 

число са образувани 441 броя нотариални дела.  

През 2019г. съдията по вписванията е направил 1 броя откази от 

вписване. За сравнение, през 2018г. броят на отказите му е 3, а през 

2017г. са направени 3 броя откази от вписване. 

От постановените през изминалата година общо 1 брой откази от 

вписване, нито един не е обжалван пред Окръжен съд – Габрово.  

Общият брой на регистрираните през изминалата година 

вписвания включва: 

 продажби – 235 броя; 

 дарения – 90 броя; 

 замени – 3 брой; 

 наеми – 15 броя; 

 аренди – 3 броя; 

 законни ипотеки – 6 броя; 

 договорни ипотеки – 22 броя; 

 заличаване на ипотеки – 27 броя; 

 възбрани – 77 броя; 

 искови молби – 7 броя; 

 обявени завещания – 4 броя; 

 откази от вещни права – 6 броя; 

 делби – 15 броя; 

 постановления /ДСИ, ЧСИ, АДВ/ – 18 броя; 

 решения на ОСЗ – 3 броя; 

 констативни нотариални актове – 38 броя; 

 нотариални актове по обстоятелствена проверка – 38 броя; 

 актове за държавна собственост – 0 броя; 

 актове за общинска собственост – 325 броя; 

 договор за прехвърляне на търговско предприятие – 0 броя; 

 суперфиция – 1 брой; 

 сервитут – 6 броя; 

 право на ползване – 2 броя; 

 апорт – 3 броя; 

 други актове – 94 броя. 

През 2019г. са разпоредени общо 72 броя заличавания.  

През отчетната година съдията по вписванията при Районен съд - 

Трявна е разпоредил също издаването на 284 броя удостоверения, 47 

броя устни справки, 265 броя справки по молба на държавен орган и 

356 броя преписи от регистъра. Направени са 10 броя отбелязвания. 
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Данните относно извършените вписвания от съдията по 

вписванията при Районен съд – Трявна сочат, че в сравнение с 

предходната година, през изминалата 2019г. се е увеличил броя на 

даренията на недвижими имоти, постановления /ДСИ, ЧСИ, АДВ/, 

както и вписаните актове общинска собственност.  

Обратно, намаляване през 2019г. спрямо 2018г. се констатира при 

всички останали вписвания с изключение на горепосочените. 

И през изминалата година няма вписани актове за държавна 

собственост, а тези за общинска собственост бележат значителен ръст 

спрямо предходната година. 

От данните е видно, през отчетната година се забелязва 

увеличение в броя на извършените от съдията по вписванията при 

Районен съд – Трявна вписвания. 
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VІІІ. РЕВИЗИОННА ДЕЙНОСТ 

ПРЕЗ 2019г. 
През 2019г. работата на Районен съд – Трявна е била обект на 

общо три проверки – проверка на дейността на съдиите в Районен съд – 

Трявна, извършена от съдии при Окръжен съд – Габрово; проверка на 

дейността на съдията по вписванията при Районен съд – Трявна от 

Инспектората към Министерството на правосъдието; проверка на 

дейността на държавния съдебен изпълнител при Районен съд – Трявна 

от Инспектората към Министерството на правосъдието. 

Въз основа на заповед № 483/14.11.2019г. на Председателя на 

Окръжен съд – Габрово, с обхват: дейността на съдиите и държавния 

съдебен изпълнител от Районен съд – Трявна през периода 01.01.2019г. 

– 30.11.2019г., на 03.12.2019г. бе извършена проверка от съдиите в 

Окръжен съд – Габрово Благовеста Костова и Ива Димова. В 

изготвения за проверката доклад са направени следните констатации 

относно работата на Районен съд – Трявна през проверявания период: 

1. Проверка организацията на административната дейност на 

съда - чл. 86, ал. 1, т. 1,2,4,6-13,18-20 от ЗСВ 

Административното ръководство на Районен съд - Трявна се 

осъществява от Председател на съда Вяра Петракиева - Велинова. 

Вяра Петракиева - Велинова е назначена на длъжност 

„Административен ръководител - Председател” на Районен съд - 

Трявна с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 47 от 

26.11.2009 г. и е встъпила в длъжност на 10.12.2009 г. С решение на 

Висшия съдебен съвет по Протокол № 5 от 05.02.2015 г. съдия Вяра 

Петракиева - Велинова е назначена за втори мандат на длъжността 

„Административен ръководител - Председател” на Районен съд - 

Трявна. 

В Районен съд - Трявна към момента на проверката е утвърден 

щат от двама съдии, 1 щ. бр. съдия по вписване, 1 щ. бр. държавен 

съдебен изпълнител и 10 щ. бр. съдебни служители. 

Информацията относно щатната осигуреност на съда през 

проверяваната година е следната: 

- за 2019 г. - общ брой съдии по щатни длъжности на съда 2 бр., 

действително заети щатни длъжности - 1 бр., общ брой съдии по 

вписване по щатни длъжности на съда 1 бр., действително заети щатни 

длъжности - 1 бр., общ брой държавни съдебни изпълнители по щатни 

длъжности на съда 1 бр., действително заети щатни длъжности - 1 бр., 

администрация - общ брой служители - 10 бр. и действително заети 

длъжности - 10 бр. 

Към момента на проверката, общият брой съдии по щат е 2, от 
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които заети - 1 бр. Съдии в продължителен отпуск - няма. 

Командировани съдии през проверявания период и през 

настоящата година са - Боян Косев, Васил Ставрев, Гергана Антонова - 

Попова, Диян Атанасов, Радосвета Станимирова, Христо Христов. 

На хартиен носител книгите по чл. 39 от ПАС се водят - „Книга за 

открити заседания“, „Книга за привеждане в изпълнение на влезли в 

сила Присъди и определения по глава двадесет и девета от 

Наказателно- процесуалния кодекс“, „ Книга за веществените 

доказателства“, „Регистър на съдебните решения по чл. 235, ал, 5 ГПК“ 

и „Книга за приемане и отказ от наследство“. Със Заповед № 174 от 

22.12.2016г. книгите по чл. 39 от ПАС, които се водят на електронен 

носител и се разпечатват на хартиен носител, в края на всяка година са - 

„Азбучен указател“, „Опиена книга“, „Книга за закрити разпоредителни 

заседания“, „Книга за получените и върнатите призовки и други 

съдебни книжа“ и „Регистър на изпълнителните листове, издадени за 

държавни такси и суми, присъединени в полза на съдебната власт“. 

Номерата на съдебните актове по всички граждански дела се 

получават автоматично от деловодната програма. 

Всички дела, образувани през 2019г. са въведени във 

функциониращата „Съдебна административна система” (САС). 

2.Разпределение на делата по случаен принцип (спазва ли се 

принципа след отвод на съдия-докладчика, както и при промяна на 

докладчика по други причини) 

Образуване и разпределение на гражданските и наказателни дела 

на принципа на случайния подбор: 

2.1 Образуване на гражданските и наказателните дела - 

В Районен съд - Трявна е извършена следната организация по 

образуването на делата и спазването на разпоредбата на чл. 80 от 

Правилника за администрацията на съдилищата, с оглед влиянието 

върху натовареността и статистическите данни на съда: 

Гражданските дела в Районен съд - Трявна се образуват в деня на 

постъпване на книжата в съда или най-късно на другия работен ден, от 

Административния ръководител - Председател, в случаите на негово 

отсъствие от командирования съдия. 

Създадена е следната организация на образуване на делата: 

- граждански дела се образуват по всички молби и жалби от 

гражданскоправен характер, които се разглеждат в открито или закрито 

заседание; 

- частни граждански дела се образуват по всички молби и жалби 

от гражданскоправен характер, включително касаещите случаи на 

съдебна администрация, по които съдът се произнася с определение 

или заповед, по делегация на българските и чуждестранните съдилища 

по граждански дела; по искане за разкриване на банкова тайна извън 
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случаите по чл. 76, ал. 1, т. 1, буква "в". 

Разпоредбите на чл. 80 от ПАС се спазват. 

Наказателните дела в Районен съд - Трявна се образуват в деня на 

постъпване на книжата в съда или най-късно на другия работен ден, от 

Административния ръководител - Председател, в случаите на негово 

отсъствие от командирования съдия. 

Създадена е следната организация на образуване на делата: 

- наказателни дела от общ характер се образуват по обвинителни 

актове, по внесени споразумения от прокурора по реда на Наказателно- 

процесуалния кодекс (НПК) и по молби за трансфер на наказателно 

производство от други държави по чл. 478, ал. 1, т. 2 НПК; 

- наказателни дела от частен характер се образуват по тъжби на 

пострадалия (НПК); 

- частни наказателни дела се образуват по частни жалби, жалби 

по чл. 243 НПК и частни протести по НПК; по молби за реабилитация; 

по предложения за принудителни медицински мерки по чл. 89 НК; по 

искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154, ал. 2 и 3 и 

по чл. 157 от Закона за здравето; по всички искания и жалби към съда в 

досъдебното производство; по производствата във връзка с изпълнение 

на наказанията; по делегация на български и чуждестранни съдилища 

по наказателни дела и по молби и предложения за определяне на общо 

наказание; по молби по чл. 474, ал. 3 НПК; по чл. 74, ал. 3 и чл. 111 от 

Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража; по чл. 

23 - 24а от Закона за борба срещу противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните; по чл. 463 и сл. НПК; по Закона за 

екстрадицията и Европейската заповед за арест; по искане на прокурор 

за разкриване на банкова тайна; по искания по Закона за електронните 

съобщения и по Закона за специалните разузнавателни средства; по 

искания по Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения 

за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови 

санкции; по искания по Закона за признаване, изпълнение и 

постановяване на актове за обезпечаване на имущество или 

доказателства; по искания по Закона за признаване, изпълнение и 

изпращане на съдебни решения и решения за пробация с оглед 

упражняване на надзор върху пробационните мерки и алтернативните 

санкции; по чл. 40, ал. 4 ДОПК и други искания на органи, на които е 

възложено по закон да извършват действия при установяване на 

административни нарушения или преследване на престъпления; 

- административнонаказателни дела се образуват по жалби срещу 

наказателни постановления, по УБДХ, по ЗООРПСМ, по предложения 

по чл. 78а НК и по чл. 836 ЗАНН; 

Разпоредбите на чл, 80 от ПАС се спазват. 

2.2 Разпределение на гражданските и наказателни дела на случаен 
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принцип – 

Разпределението на делата на принципа на случайния избор, 

съгласно чл. 9 от ЗСВ, се извършва от месец Юли 2016 г. и към 

настоящия момент се осъществява чрез програмния продукт за 

случайно разпределение на делата „Система за случайно разпределение 

на делата”, разработен от ВСС. Фактически електронното 

разпределение на гражданските и наказателните дела се извършва от 

Административния ръководител - Председател на съда, в случаите на 

негово отсъствие от командирования съдия. 

На основание Вътрешни правила за случайно разпределение на 

делата в Районен съд - Трявна (Приети с протокол от 29.03.2018 г. от 

Общо събрание на съдиите от Районен съд - Габрово, съдиите от 

Районен съд - Трявна и съдиите от Районен съд - Дряново) 

Административния ръководител - Председател на Районен съд - Трявна 

е издал Заповед №50 от 23.04.2018 г. с която са определени процентът 

на натовареност на съдебните състави - 95 % на съдиите, 64 % на 

председателя на съда за гражданските и наказателни дела. Няма 

регламентирано изключение от правилото за разпределение на всички 

граждански и наказателни дела на случаен принцип, между всички 

съдии. 

Изключения от случайния принцип съобразно утвърдените 

Вътрешни правила в Районен съд - Трявна: 

Наказателни дела: 

Разпределяне „без участие на определени съдии" от 

възможните - чрез използване на режим „автоматичен": 

При отмяна на съдебен акт и връщане на делото за разглеждане от 

друг състав, делото се разпределя по случайния принцип, но без 

участието на съдията, постановил отменения съдебен акт; 

В случаите на ползване на платен годишен отпуск, отпуск по 

болест, продължителна командировка или отсъствие по други 

обективни причини, поради които съдията не може да участва в 

разглеждането на дела с по- кратък срок за разглеждане и 

постановяване на съдебен акт. 

Разпределяне на „определен" съдия - чрез използване на 

режим „ръчен": 

При прекратяване на съдебното производство в хипотезите на 

чл.42 ал.2 НПК (определяне на подсъдност), на чл. 249 от НПК 

(връщане на делото на прокурора от съдията-докладчик) и на чл.288 т.1 

НПК (прекратяване на съдебното производство и изпращане на делото 

на съответния прокурор), повторно внесеното в съда дело се образува 

под нов номер и се разпределя на първоначално определения на 

случаен принцип съдия-докладчик; 

След отмяна на съдебен акт, прекратяващ производството на 
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основание подсъдност, новообразуваното дело също се разпределя на 

първоначално определения съдия-докладчик; 

При образуване на ч.н. дело по искане за изменение на мярка за 

неотклонение по чл. 65 от НПК делото се разпределя на съдията - 

докладчик по разгледаното преди това дело по този процесуален ред; 

При отсъствие на дежурния съдия. 

Разпределение „по дежурство”: 

По искания на органите на досъдебното производство за 

разрешение или одобрение на процесуални действия; 

Разпити пред съдия; 

Производства по чл. 64 от НПК - мерки за неотклонение; 

По молби за разкриване на банкова или търговска тайна по 

Закона за кредитните институции. Закона за публично предлагане на 

ценни книги и Закона за пазарите на финансовите инструменти, 

включително в случаите, когато се образува частно гражданско дело; 

Производства по чл.364 от НПК - незабавно производство; 

Административно - наказателни дела за дребно хулиганство по 

Указа за борба с дребното хулиганство (УБДХ) или Закона за опазване 

на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия. 

Повторно разпределение на разпределено дело - чрез 

използване на режим „автоматичен“: 

При самоотвод или приет отвод на първоначално определения 

съдия- докладчик; 

В случаите на споразумение, постигнато по чл. 381, ал. 7 от НПК 

и одобрено по реда на чл. 384 от НПК, при разглеждане на делото; 

Когато се налага определяне на друг докладчик по делото при 

наличието на обективни причини, налагащи продължително отсъствие 

или невъзможност за участие на първоначално определения съдия - 

докладчик, при даден ход на делото, по смисъла на чл. 258, ал. 2 от 

НПК. 

Разпределящият съдия задължително мотивира причините за 

преразпределението. 

Граждански дела 

Разпределяне „без участие на определени съдии“ от 

възможните - чрез използване на режим „автоматичен“: 

При постъпили молби за обезпечение на бъдещ иск, делото се 

разпределя на случаен принцип, но без участието на съдиите, за които е 

налице обективна невъзможност (поради отсъствие или участие в 

съдебно заседание) да разгледат и да се произнесат по молбата в 

установения от закона срок (в деня на подаването ѝ); 

При прогласяване на нищожност или обезсилване на съдебно 

решение и връщане на делото за разглеждане от друг състав на същия 

съд, делото се разпределя на случаен принцип, но без участие на 
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съдията - докладчик, постановил прогласеното за нищожно или 

обезсилено решение; 

Попълването на полето „причина за изключване” е задължително. 

Разпределяне на „определен“ съдия - чрез използване на 

режим „ръчен“: 

След отмяна на съдебен акт, прекратяващ производството по 

делото, същото се разпределя на първоначално определения съдия - 

докладчик; 

При връщане на прекратено дело за разглеждане по 

компетентност, след спор за подсъдност, новообразуваното дело се 

разпределя на първоначално определения съдия-докладчик; 

При разделяне на производството по обективно и субективно 

съединени искове, новообразуваното дело по отделните искове се 

разпределя на първоначално определения съдия-докладчик; 

При отказ да се приеме насрещен иск за разглеждане във висящо 

производство, новообразуваното дело по насрещния иск се разпределя 

на съдията-докладчик, определен за разглеждане на първоначалния иск 

(в производството, по който е предявен насрещния); 

При обединяване на няколко дела с различен предмет, но между 

едни и същи страни или когато имат връзка помежду си за разглеждане 

в едно производство, то продължава под номера на първото образувано 

дело и се разглежда от определения по него съдия-докладчик; 

При постъпила една и съща искова молба няколко пъти и 

образувани няколко дела, молбата се разглежда по първото образувано 

дело, от определения по него съдия-докладчик, а останалите дела се 

прекратяват; 

При отсъствие на дежурния съдия. 

Разпределяне „по дежурство“: 

Откази от наследство; 

Разрешения за теглене на влогове или разпореждане с имущество 

на малолетни или непълнолетни, или на поставени под запрещение (по 

отношение на поставените под запрещение, разпределението се 

извършва на случаен принцип в случаите, когато искането постъпва от 

социално заведение); 

Дела по чл. 26 и чл. 30 от Закона за закрила на детето; 

Разрешение за участие в доброволна делба на недееспособни; 

Разрешения за сключване на граждански брак от ненавършили 

пълнолетие лица; 

Разрешение за разпореждане със семейно жилище - лична 

собственост; 

Назначаване на особени представители за сключване на правни 

сделки. 

Повторно разпределение на разпределено дело - чрез 
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използване на режим „автоматичен“: 

При самоотвод или приет отвод на първоначално определения 

съдия- докладчик; 

Когато се налага определяне на друг докладчик по делото при 

наличието на обективни причини. 

Разпределящият съдия задължително мотивира причините за 

преразпределението. 

Към момента на проверката, считано от Юли 2016 г. 

функционира система за случайно разпределение на делата в Районен 

съд - Трявна 

Достъп до програмата за случайно разпределение на делата има 

Административния ръководител - Председател, а в негово отсъствие 

командирован съдия, които извършват разпределението на делата. 

Технически процесът по образуване и разпределение на 

постъпващите в съда искови молби /молби, до докладване на делото на 

съдията-докладчик, се извършва в следната последователност: след 

постъпване на книжата в служба „Регистратура”, се входяват от 

съдебен деловодител и предават за разпределение от 

Административния ръководител - Председател, в случаите на негово 

отсъствие от командирования съдия. 

Дежурните съдии, по утвърдения график, се произнасят по 

постъпилите дела в периода на съответното дежурство. 

3. Движение на делата - образуване, насрочване, отлагане, 

приключване, изготвяне на съдебен акт, изпращане на съобщения, 

движение на жалбите - каква организация е създадена за 

администрирането на постъпващите книжа, по които се образуват дела 

(чл. 80 от ПАС), спазване сроковете за разглеждане, отлагане и 

решаване на делата, използване на процесуални способи за връчване на 

призовки, съобщения и книжа по съответния процесуален закон. 

Правилата на чл. 80 от ПАС се спазват при образуването, 

насрочването, отлагането и приключването на делата, изготвянето на 

съдебния акт и изпращането на съобщения. 

4. Движение на наказателните дела - спазва ли се 

разпоредбата на чл. 247а, ал. 2, т.1 и чл. 252, ал. 1 и ал. 2 от НПК. 

Назначаване на резервен защитник и определяне на резервен член 

на съдебния състав, определяне на резервни дати 

Разпоредбата се спазва. 

5. Наказателни дела приключили по реда на глава 27 от НПК 

НОХД № 1 /2019 г., НОХД №4/2019 г. и НОХД № 112/2019 г. 

6. Наказателни дела приключили със споразумение 

Процентно съотношение на приключените със споразумение дела 

спрямо постъпилите НОХдела. - 40,6% 
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НОХД - дела за периода от 01.01.2019 - 30.11.2019 г. - 32 броя; 

НОХД - дела приключени със споразумение за периода от 

01.01.2019 -30.11.2019 г. - 13 броя. 

7. Натоварване на съдиите  

7.1.Натовареност на съдиите на база постъпили дела за периода 

01.01.2019 -30.11.2019 г.: 

- граждански дела постъпили в Районен съд - Трявна - 279 бр.; 

- наказателни дела постъпили в Районен съд - Трявна - 130 бр.; 

- общ брой постъпили дела в Районен съд - Трявна - 409 бр. 

съдия В. Петракиева - Велинова - 369 дела/ 11 месеца = 33,55 

дела/ месечно; 

съдия В. Ставрев - 12 дела/ 11 месеца = 1,09 дела/ месечно;  

съдия Г. Антонова - Попова - 4 дела/ 11 месеца = 0,36 дела/ 

месечно; 

съдия Д. Атанасов - 6 дела/11 месеца = 0,55 дела/ месечно;  

съдия Р. Станимирова - 1 дела/11 месеца = 0,09 дела/ месечно;  

съдия X. Христов - 8 дела/ 11 месеца = 0,73 дела/
7
 месечно;  

съдия Б. Косев - 9 дела/ 11 месеца = 0,82 дела/ месечно. 

7.2. натовареност на съдиите на база свършени дела за периода 

01.01.2019-30.11.2019 г.: 

- граждански дела свършени в Районен съд - Трявна - 281 бр.; 

- наказателни дела свършени в Районен съд - Трявна - 133 бр.; 

- общ брой свършени дела в Районен съд - Трявна — 414 бр. 

съдия В. Петракиева - Велинова - 378 дела/ 11 месеца = 34,36 

дела/ месечно; 

съдия В. Ставрев - 12 дела 11 месеца = 1,09 дела/ месечно;  

съдия Г. Антонова - Попова - 3 дела 11 месеца = 0,27 дела/ 

месечно; 

съдия Д. Атанасов - 5 дела/11 месеца = 0,45 дела/ месечно;  

съдия Р. Станимирова - 2 дела/ 11 месеца = 0,18 дела/ месечно;  

съдия X. Христов - 5 дела/ 11 месеца = 0,45 дела/ месечно;  

съдия Б. Косев - 9 дела/ 11 месеца = 0,82 дела/ месечно. 

Натовареност на всеки съдия, разглеждащ наказателни и 

граждански дела, съгласно Правилата за оценка на натовареността на 

съдиите за проверявания период 01.01.2019 - 30.11.2019 г. 
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8. Брой на делата приключили в тримесечен срок, над 

тримесечен срок и общо приключили дела 

Граждански дела 

През проверявания период 01.01.2019 - 30.11.2019 г. са свършени 

281 броя граждански дела, показани по съдии и видове в отделна 

справка. Срок на приключване: 

-тримесечен срок - 267 броя; 

-над тримесечен срок - 14 броя. 

Наказателни дела 

През проверявания период 01.01.2019 - 30.11.2019 г. са свършени 

133 броя наказателни дела, показани по съдии и видове в отделна 

справка. Срок на приключване: 

-тримесечен срок - 124 броя; 

-над тримесечен срок - 9 броя. 

9. Срок на изготвяне на съдебните актове - брой на делата с 

изготвен съдебен акт в законоустановения срок, брой на делата с 

изготвен съдебен акт над законоустановения срок и всичко 

изготвени съдебни актове - общо и по съдии 

Делата се изготвят в законоустановени срокове. 

10. Дела, по които е постановена присъда, но не са изготвени 

мотивите към момента на проверката 

В Районен съд - Трявна няма дела с постановени присъди по 

които не са изготвени мотиви. 

11. Проверка по движението и приключването към 30.11.2019 

г. на делата, разглеждани повече от една година 

В Районен съд - Трявна към 30.11.2019г. няма дела разглеждани 

повече от една година. 

12. Спрени граждански и наказателни дела 

Граждански дела - два броя. 

Гр. Д. № 38 от 2019 г. по чл. 49 от СК, образувано на 13.02.2019 г. 

съдия докладчик В. Петракиева - Велинова 

спряно на 21.03.2019 г. - основание чл. 19, § 1 Регламент /ЕО/ 

2201/2003 на Съвета от 27.11.2003 г. до установяване компетенстността 

Съдия Индекс на натовареност 
Вяра Петракиева - Велинова 150,43 

Боян Косев 0,54 

Васил Ставрев 1,52 

Гергана Антонова – Попова   0,90 

Диан Атанасов 0,86 

Радосвета Станимирова 0,45 

Христо Христов 0,30 
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на Окръжен съд на Берг ан Брес, Франция. 

Гр. Д. №196 от 2019 г. по ЗЗДН, образувано на 18.09.2019 г. съдия 

докладчик В. Петракиева - Велинова 

спряно на 20.11.2019 г. - основание чл. 229, ал. 1, т. 1 от ТПК по 

съгласие на страните. 

Наказателни дела - няма. 

13. Анализ на качеството на дейността на съда, с оглед 

резултатите от инстанционния контрол - наказателни и 

граждански. Брой обжалване актове, потвърдени, изменени, 

отменени, недопуснати до касационно обжалване. 

Граждански дела 

Решения - 12 броя, от които потвърдени - 7 броя, изменени - 3 

броя, отменени - 2 броя, недопуснати до касационно обжалване - 0 

броя. 

Определения - 3 броя, от които потвърдени - 1 брой, изменени - 3 

броя, отменени - 0 броя, недопуснати до касационно обжалване - 0 

броя. 

Наказателни дела 

Решения по НОХД, НЧХД и ЧНД - 2 броя, от които потвърдени - 

2 броя, изменени - 0 броя, отменени - 0 броя, недопуснати до 

касационно обжалване - 0 броя. 

Определения по НОХД, НЧХД и ЧНД - 3 броя, от които 

потвърдени - 2 броя, изменени - 1 броя, отменени - 0 броя, недопуснати 

до касационно обжалване - 0 броя. 

Решения по АНД - 13 броя, от които потвърдени - 12 броя, 

изменени - 0 броя, отменени - 1 броя, недопуснати до касационно 

обжалване - 0 броя. 

Определения по АНД - 0 броя, от които потвърдени - 0 броя, 

изменени - 0 броя, отменени - 0 броя, недопуснати до касационно 

обжалване - 0 броя. 

14. Отводи по делата - брой на делата, по които има отводи, 

мотивирани ли са и по какви причини са направени. 

Граждански дела 

Гр. Д. №15 от 2019 г. съдия докладчик В. Петракиева - Велинова - 

Ответник по подадената молба е професионалното приемно семейство 

на Анна Юриевна Христова и Христо Тотев Христов. Последният е 

съдия от състава на Районен съд - Габрово, с когото съдията - 

докладчик се намира в близки колегиални взаимоотношения; 

Гр. Д. № 175 от 2019 г. по чл. 55 ЗЗД, съдия докладчик В. 

Петракиева - Велинова - поради направен отвод на съдията-докладчик 

от процесуалния представител на ищеца, който е приет. 

Наказателни дела 

АНД № 20 от 2019 г. съдия докладчик В. Петракиева - Велинова - 
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на основание чл. 29, ал. 1, т. 1, б. А от НПК съдията докладчик е 

постановил решение по делото, което е било обезсилено и върнато за 

ново разглеждане. Поради липса на друг съдия делото е прекратено. 

15. Дела с отменен ход по същество 

В Районен съд - Трявна към 30.11.2019г. няма дела с отменен ход 

по същество. 

16. Обезпечения на бъдещ иск 

В Районен съд - Трявна за периода 01.01.2019 - 30.11.2019 г. няма 

дела с подадени молби за обезпечение на бъдещ иск. 

17. Архивиране на делата и съхранение на веществените 

доказателства 

През проверявания период при архивиране на гражданските и 

наказателните дела не са допуснати пропуски. 

Постъпилите в съда веществени доказателства се приемат и се 

регистрират в книгата за веществени доказателства от определен със 

заповед № 46 от 04.04.2016 г. на Административния ръководител - 

Председател съдебен служител. Върху опаковката на веществените 

доказателства се поставя стикер с означение на номера и годината на 

делото и номера, под който са вписани в книгата за веществени 

доказателства. Веществените доказателства са проверени през 2018 

година от комисия, назначена със заповед № 173 от 20.12.2018 година 

на Административния ръководител - Председател, за което е съставен 

протокол от 28.12.2018 г. 

Извършената проверка на съдията по вписванията при Районен 

съд – Трявна и Служба по вписванията – Трявна е планова тематична, 

относно организацията по образуване, движение и приключване на 

делата по вписванията за периода от 01.01.2018 до 31.12.2018 г.  

Проверката е извършена през периода  04.11.2019г. до 

08.11.2019г. от инспектор при Министерството на правосъдието 

Даниела Георгиева. В изготвения за проверката доклад са направени 

следните констатации:  

1. Създадена е много добра организация по образуване и 

приключване на делата по вписванията. Неудобство при организация на 

работата е съществуващото правно-нормативно положение, при което 

служителите не са на пряко подчинение на съдията по вписванията. 

Постъпващите актове се вписват незабавно, в рамките на деня, в който 

са постъпили за вписване, но само ако отговарят на всички законови 

изисквания. В противен случай, съдията по вписванията постановява 

отказ. Вписванията се извършват по информационната система .за 

кадастър и имотен регистър „ИКАР”. Готовите, вписани актове се 

връщат на правоимащия на следващия работен ден, което е добър 
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пример за останалите служби в страната. По постъпили молби в 

Служба по вписванията своевременно се извършват съответните 

действия от съдията по вписванията. Препоръчвам да се въведе 

практика по отношение на това съдията по вписванията да проверява 

извършените вписвания в програмния продукт на следващия работен, с 

оглед недопускане на пропуски и грешки. В тази връзка от страна на 

Агенция по вписванията следва да бъде осигурен достъп до ИКАР на 

служебния компютър на съдията по вписванията. Преписките се 

окомплектоват и администрират, в съответствие с изискванията на ИВ. 

2. Материално - техническата обезпеченост в Служба по 

вписванията - Трявна е много добра. Кадровата обезпеченост на 

Службата по вписванията - Трявна, с оглед броя вписвания е 

достатъчна. От страна на АВ следва да бъдат предприети мерки за 

подвързване на томовете след 2016 г. Сградата на Районен съд - Трявна, 

в която е разположена Службата по вписванията - Трявна отговаря на 

стандартите за създаване на добри условия на труд, помещенията 

предоставени на Службата по вписванията - Трявна са достатъчни. Към 

настоящия момент не е необходимо за работата на Службата по 

вписванията - Трявна да се закупува нова техника. 

3. Налични са книгите, предвидени в Правилника за вписванията. 

Проверката констатира, че върху самите актове са нанасяни входящия 

номер, предоставян от програмния продукт „ИКАР“. Съгласно 

разпоредбата на чл.9 ПВ нанасянето на входящия номер е 

задължително, с оглед спазването на поредността на вписването. 

Проверката констатира, че през 2018г. входящият регистър е 

разпечатван, в деня на приключването му, след което е подписван от 

съдия по вписванията в изпълнение на разпоредбата на разпоредбата на 

чл.34 от ПВ. Актовите книги частично след 2016г. не са подвързани, 

което налага предприемането на действия от страна на Агенция по 

вписванията за подвързването им, с цел обезпечаване падежно 

съхранение на актовете. 

4. Проверката констатира подреждане на нотариалните дела е в 

класьори и в отделни папки с натрупване за проверяваната 2018г., като 

редът им е последователен. В резултат на проверката се установи, че 

нотариалните дела в Служба по вписванията - Трявна са оформени, 

съгласно изискванията на Правилника за вписванията. В нотариалните 

дела се съдържат всички изискуеми документи. Съгласно изискванията 

на Правилника за вписванията по молбите за подновяване на договорни 

ипотеки се оформят канцеларски дела, а не нотариални. В тази връзка 

следва да бъде отправена препоръка към Служба по вписваната - 

Трявна по този вид отбелязвания да се оформят канцеларски дела. 

5. При проверката се установи, че в Служба по вписванията - 
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Трявна се образуват отделни канцеларски дела. Канцеларските дела се 

съхраняват в отделни връзки. Проверката установи, че канцеларските 

дела са образувани, съгласно изискванията на ПВ, като в делата е 

приложен екземпляр от вписания акт. 

6. Проверката констатира, че съдията по вписванията при 

Районен съд - Трявна преглежда постъпилите заявления за вписване и 

ги резолира, когато разпорежда вписване на акта, едновременно с 

резолюцията, съдията по вписванията поставя и подпис върху самия 

акт. Проверката констатира, че съдията по вписвания при Районен съд - 

Трявна изготвя отделни разпореждания, които са приложени в 

нотариалните или канцеларските дела. Разпорежданията са подробни, 

като в тях се съдържа указанието да бъде вписан самият акт, посочено е 

законовото основание за вписването, определена и държавната такса за 

вписването, посочено е в коя част от имотната партида, съгласно ЗКИР 

да бъде извършено вписването. Разпорежданията на съдията по 

вписванията са много изчерпателни, като в тях се съдържа и 

фактология по отношение на имота, за които се иска съответното 

вписване и страните, които касае вписването. Тази изчерпателност на 

разпорежданията е от изключително важно значение и по отношение 

работата на служителя в Служба по вписванията - Трявна, които 

извършва фактическо вписване по разпореждане на съдията по 

вписванията, с оглед законосъобразното му извършване. В 

разпорежданията единствено следва да бъде указана книгата, съгласно 

изисквания тапа Правилника за вписванията, в която да бъде подреден 

съответния акт. Проверката констатира, че горепосочената практика е 

много добра и следва да бъде препоръчана като образец по отношение 

на изготвяне на разпорежданията на съдиите по вписванията в страната, 

но наред с това задължително върху самото заявление трябва да 

фигурира изрично разпореждане на съдията по вписванията с кратък 

текст, от който да е видно какво точно е разпоредил по съответното 

заявление, депозирано в Служба по вписванията - Трявна. Проверката 

констатира професионално изпълнение на служебните задължения на 

високо ниво от страна на съдията по вписванията и на служителя на 

службата по вписванията, във връзка с което препоръчва да бъдат 

поощрени от страна на преките им ръководители по предвидения за 

това нормативен ред. 

7. Проверката констатира, че съдията по вписванията разпорежда 

вписване на подлежащите на вписване искови молби при спазване на 

изискването на чл.12, вр. чл.6 ПВ, след представени данъчни оценки и 

кадастрална скица/схема за имотите, пълномощно, в случай че молбата 

се подава от пълномощник, както и квитанция за внесена такса по 

вписванията. Съдията по вписванията при Районен съд - Трявна 

контролира изпълнението на всички тези изисквания, като проверява 
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всяка представена за вписване искова молба и само, ако са изпълнени 

всички, описани по-горе изисквания, разпорежда нейното вписване. 

Вписването се извършва в рамките на деня, в който е постъпила за 

вписване исковата молба. 

Проверката е извършена през периода 04.11.2019г. до 08.11.2019г. 

от инспектор при Министерството на правосъдието Стефан Евтимов. В 

изготвения за проверката доклад са направени следните констатации:  

1. ДСИ от СИС при Районен съд - Трявна да обърне внимание на 

вещите лица, като им укаже, че при представяне на заключението си по 

повод назначената експертиза, винаги трябва да завеждат заключението 

в деловодството на СИС при Районен съд - Трявна, като му бъде 

поставен съответно регистрационен номер. 

2. ДСИ от СИС при Районен съд - Трявна да спазва разпоредбата 

на чл.487, ал. 1 ГПК, като изготвя Обявление за насрочената публична 

продан след изтичане на една седмица след представяне на 

заключението на вещото лице, с което е определена оценката на 

недвижимия имот. 

3. ДСИ от СИС при Районен съд - Трявна да обърне внимание на 

съдебните служители, относно своевременно изпълнение на 

разпорежданията им, свързани с връчването на съобщенията, с оглед 

избягването на забава. 

4. ДСИ от СИС при Районен съд - Трявна да спазва разпоредбата 

на чл.487, ал. 3 ГПК, като изготвеният протокол, в който посочва деня 

на разгласяване на обявлението, да се регистрира в деловодството на 

съда. 

5. ДСИ от СИС при Районен съд - Трявна винаги за всяко 

започнато изпълнително дело, независимо от размера на вземането и 

независимо дали длъжника е юридическо лице, да изпраща 

уведомление до Национална агенция за приходите за започнатото 

изпълнение, както и за разпределение на събрана сума по делото, 

каквото е изискването на чл. 458 ГПК във връзка с чл. 191, ал. 3 ДОПК. 

Като цяло, извършените през 2019г. три проверки в Районен съд – 

Трявна не констатират пропуски или недостатъци в работата на 

съдиите, държавния съдебен изпълнител и съдията по вписванията, 

които да налагат предприемане на конкретни действия от страна на 

Административния ръководител – председател. Бяха обсъдени 

препоръките, отправени от инспекторите при Министерството на 

правосъдието към съдията по вписванията и държавния съдебен 

изпълнител, като бе изразена увереност от тях, че препоръките ще 

бъдат спазвани в бъдещата работа. 
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ІХ. СГРАДЕН ФОНД 
1. Сграда, оборудване, проблеми 

Районен съд – Трявна функционира в масивна двуетажна сграда 

със сутерен, разположена на застроена площ от 454.67 кв.м., на ул. 

“Бачо Киро” №1.  

Строителството на сградата е започнато през 1932г. върху празно 

дворно място, подарено от Тревненската градска община на Фонда за 

построяване на съдебни сгради в Царство България, създаден при 

Министерството на правосъдието. Първият етаж е построен през 1933г. 

Вторият етаж е изграден през 1960г., а въведен в експлоатация през 

1964г. 

Сградата е актувана като публична държавна собственост с акт 

№2066/31.10.2012г. на Областен управител на Област Габрово. В нея се 

помещават също Районна прокуратура – Габрово - териториален отдел 

– Трявна, както и Службата по вписванията и Областното звено 

„Охрана“ - Габрово.  

Въз основа на решение по протокол №6 от заседание на Пленума 

на Висшия съдебен съвет, проведено на 16.02.2017г., стопанисването на 

сградата на Съдебната палата е предоставено на Административния 

ръководител – Председател на Районен съд – Трявна. 

Наличните в сградата помещения, в които е разположен Районен 

съд – Трявна, съответстват на щатната численост на съда.  

Материалната база, с която съдът разполага е много добра, което 

е резултат от редовната й текуща поддръжка, както и извършваните 

периодични ремонти, чрез предоставяните от страна на Висшия 

съдебен съвет средства. 

Сградата е оборудвана с пожаро-известителна инсталация. 

Същата включва пожаро-известителни устройства, поставени в 

кабинетите, канцелариите и коридорите, които при възникнал пожар 

алармират звуково, както и известяват отговорните за отстраняването 

на пожара служби и лица. 

Сигурността на сградата е осигурена и посредством поставени 

общо 4 броя видеокамери за външно наблюдение с инфрачервено 

осветление. Тези камери позволяват реално наблюдение и контрол на 

лицата, които влизат или преминават покрай Съдебната палата в 

часовете, през които охраната се осъществява от органите на Областно 

звено „Охрана“ гр. Габрово.  

За осъществяване на правораздавателната си дейност Районен съд 

– Трявна ползва 2 броя съдебни зали. Всяка от тях е оборудвана с 

персонален компютър и лазерен принтер към него, монитор за съдията, 

звукозаписна техника и техника за озвучаване. 
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За подобряване състоянието на сградата на Съдебната палата в гр. 

Трявна и обслужващата я площ, през изминалата година бяха 

извършени следните ремонтни дейности: 

Въз основа на отпуснати с решение по Протокол №11 от 

09.05.2019г. на ВСС средства в размер на 16 788 лв., през лятото на 

2019г. бе извършен текущ ремонт на входните стълби и площадката на 

сградата. В хода на него бяха подменени износените и изпочупени 

входни стъпала от пясъчник с нови от гранит, който е устойчив на 

износване и има лесна поддръжка. Същевременно с това бяха 

почистени колоните и плочите, както и направено боядисване на 

фасадата. Следствие на извършените ремонтни дейности сградата 

придоби много по-красив външен вид, но най-вече обезопаси достъпа 

на гражданите до нея, тъй като през зимните месеци стъпалата от 

пясъчник не можеха да бъдат почиствани качествено заради 

разрушаването им от препаратите за почистване на лед и сняг. 

В края на отчетната година, въз основа на отпуснати с решение по 

протокол №28 от 21.11.2019г. на ВСС средства в размер на 26 377 лв., 

бе извършен неотложен ремонт на оградната стена на част от 

прилежащата земя към сградата. Оградата граничи с детска площадка и 

от нея падаха парчета камъни, които застрашаваха здравето на децата 

от площадката и преминаващи край нея граждани. След направена 

препоръка от кмета на град Трявна, бе инициирано искане за отпускане 

на нужните средства. С тях бе изградена изцяло нова ограда от ковано 

желязо върху бетонова отливка. 

2. Бюджет на Районен съд – Трявна 

През 2019г. по бюджета на съдебната власт чрез Районен съд – 

Трявна е постъпила сума от общо 52 816 лв., от които 38 247 лв. са 

държавни такси, 14 557 лв. са глоби и 12 лв. са лихви. 

Разходите на Районен съд – Трявна през 2019г. са в размер на 

562 880 лв. 
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Х. ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

През 2019г. в Районен съд – Трявна са използвани следните 

софтуерни продукти: 

1. Правно – информационна система “АПИС 7” със следните 

продукти: „Апис - право”, „Апис – процедури“, „Апис – финанси“, 

„Апис - време”, “Апис – практика”, “Евро – право”; 

2. САС “Съдебно деловодство”, с включен модул „Съдебен 

призовкар“ 

3. “Система за издаване на свидетелства за съдимост”; 

4. “Аладин” – програмен продукт за работни заплати, личен 

състав и хонорари; 

5. “Конто 66 Бизнес процесор” -  WEB счетоводство и ДМА; 

6. Система за мониторинг на вещите лица;  

7. JES – програмен продукт за автоматизация дейността на 

съдебно изпълнителната служба, с включен модул „Електронни 

справки към регистъра на банковите сметки и сейфове“. 

В Районен съд – Трявна са въведени в експлоатация и 

функционират също Система за случайно разпределение на делата 

(ССРД) и  Система за изчисляване натовареността на съдиите (СИНС). 

Чрез първата от тях се извършва разпределение на случаен принцип на 

всички постъпващи в съда граждански, наказателни и административни 

дела, а чрез втората се отчита реалната натовареност на магистратите.  

В Районен съд – Трявна съществува локална мрежа, като всички 

съдебни служители, с изключение на техническия персонал, са 

оборудвани с компютърно устройство и принтер, а няколко от тях и със 

скенер. Всички компютри са включени в локалната компютърна мрежа. 

За нуждите на работата в Районен съд - Трявна са налични и се 

използват: 14 броя компютри, 14 броя монитори и 13 броя принтери, 

както и 4 броя сканиращи устройства. 

Използвани са също два сървъра – сървър HPЕ ML 30 G10, с 

прикачен към него UPS APC UPS 1000VA 230V, както и сървър HP ML 

10 G9, с прикачен към него UPS EATON 5P 850i.  

През изминалата година техническото оборудване на Районен съд 

– Трявна бе обновено със закупуването на нов сървър, UPS за сървър и 

десет персонални UPS за компютър  APC Back-UPS 500VA, AVR, както 

и с 24 портов мрежов гигабитов суич D-Link.  

Смятам, че за нуждите на Районен съд – Трявна са нужни повече 

сканиращи устройства, тъй като броят на съдиите и съдебните 

служители на ръководна длъжност и от специализираната 

администрация в Районен съд – Трявна е 10, а броят на наличните 

скенери е 4, поради което и с оглед осигуряване на възможност всеки от 
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тях да ползва в ежедневната си работа такова устройство, е необходимо 

предоставянето на още 6 скенера. 
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ХІ. ВЗЕТИ МЕРКИ ЗА 

ПОДОБРЯВАНЕ НА РАБОТАТА  
И през 2019 г., също както и предходните години, 

административно-организационната дейност на Районен съд – Трявна е 

съобразена с изискванията на Закона за съдебната власт, Правилника за 

администрацията на съдилищата и приетите вътрешни правила за 

организацията на работа. 

През отчетната година ежемесечно са издавани заповеди за 

утвърждаване на график за дежурството на съдии и съдебни служители, 

касаещи следващия календарен месец. 

И през 2019г. в Районен съд – Трявна са извършвани служебни 

справки за съдимост на съдебните заседатели при Районен съд – 

Трявна, в съответствие с изискванията на чл.70 ал.2 от Закона за 

съдебната власт. 

В края на 2019г. е извършена ежегодната проверка на 

веществените доказателства, съгласно чл.131 от Правилника за 

администрацията в съдилищата. При нея е установено, че: всички 

веществени доказателства са налице; съхраняват се правилно в 

помещение, определено за целта; съставени са протоколи за 

подлежащите на унищожаване и същите са унищожени, за което е 

направено съответното отбелязване в книгата за веществени 

доказателства; за подлежащите на връщане са изпратени необходимите 

писма, връчени срещу подпис или с обратна разписка; за върнатите 

веществени доказателства са направени необходимите отбелязвания в 

книгата за веществени доказателства и са съставени протоколи; за 

отнетите в полза на държавата веществени доказателства са изпратени 

писма до НАП. 

На 18.01.2019г. е извършена инвентаризация на делата за 2018г. 

от специално назначена комисия, включваща трима съдебни 

служители. Съгласно съставения протокол, не са констатирани 

липсващи дела, с изключение на обжалваните, протестираните и 

изпратените за послужване пред друг съд, за което е посочено, че са 

направени съответните отбелязвания в описните книги.  

През 2019г. квалифицирани електронни подписи притежават 

Административния ръководител – председател и държавния съдебен 

изпълнител. С квалифицирани електронни подписи са снабдени и 

двамата съдебни деловодители при Районен съд – Трявна, с цел 

извършване на справки в Национална база данни „Население“, както и 

в Националната агенция по приходите.  

Със заповед №176/27.12.2019г. на административния ръководител 

е разпоредено бракуване и ликвидация на негодни материални активи, 

описани в предложение за бракуване и ликвидация на материални 
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активи от нарочно назначена комисия за извършване на 

инвентаризация. 

Със Заповед №16 от 31.01.2019 г. са утвърдени Вътрешни 

правила за здравословни и безопасни условия на труд в Районен съд - 

Трявна. Извършено бе замерване факторите на работната среда в 

Районен съд – Трявна, при което се констатира, че условията на труд 

отговарят на всички нормативни изисквания.  

Със Заповед №23 от 15.02.2019 г. са утвърдени Вътрешни 

правила за мерките за защита на лични данни в Районен съд – Трявна, 

като въз основа на тях е възложено на административния секретар да 

изпълнява функцията на Длъжностно лице по защита на личните данни 

в Районен съд – Трявна.  В съответствие със законовите изисквания 

бяха създадени следните регистри – „Регистър на дейностите по 

обработване на личните данни в Районен съд – Трявна“ и „Регистър на 

нарушенията на сигурността на данните“ 

Със Заповед №57 от 25.04.2019 г. са променени утвърдените 

Вътрешни правила за плащане чрез ПОС терминали на държавни такси, 

депозити за вещи лица, свидетели и наложени със съдебни актове глоби 

по сметки на Районен съд – Трявна. В регистратурата на съда старите 

ПОС устройства бяха заменени с нови безконтактни такива, които бяха 

свързани с деловодната система на съда. 

Със Заповед №58 от 25.04.2019 г. бяха променени Вътрешните 

правила за набиране, използване и отчитане на чужди средства в 

Районен съд – Трявна.  

Със Заповед № 134 от 04.10.2019 г. са утвърдени Вътрешни 

правила за достъп до Единния портал за електронно правосъдие при 

Районен съд – Трявна. 

И през изминалата година Районен съд – Трявна, съвместно със 

Основно училище „П.Р. Славейков“ гр. Трявна, участва в образователна 

програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. 

Отворени съдилища и прокуратури“. В рамките на нея беше 

организиран конкурс за презентация на тема „140 години Търновска 

конституция“. Със заповед №71 от 22.05.2019 г. беше назначена 

комисия, която да определи петте най-добри презентации, които да 

получат материална награда - блутут колони. На 30.05.2019 г. в съдебна 

зала №1 всички участници бяха поканени да присъстват при 

обявяването на резултатите от конкурса и връчване на обявените 

награди. Всеки от участвалите в конкурса получи от Административния 

ръководител – Председател на Районен съд – Трявна Конституцията на 

Република България, както и удостоверение за участие. 

През м. март 2019 година сградата на съдебната палата бе 

посетена от ученици във втори клас на Основно училище „Ран Босилек“ 

- Габрово. По време на проведената съвместна среща в съдебната зала 
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на съда, децата бяха запознати с функциите на съдията и правата и 

задълженията на страните в процеса, както и бе проведен симулиран 

съдебен процес, в който децата влязоха в ролята на съдии и страни по 

граждански и наказателни дела. 

През изминалата 2019г. на съдии и съдебни служители не са 

налагани наказания. 
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ХIІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Настоящият доклад отчита резултатите от дейността на Районен 

съд – Трявна през 2019г. Те смятам показват много добра организация 

на работа на съдии и съдебни служители, както и отговорно, 

мотивирано и професионално изпълнение на техните служебни 

задължения. Вярвам, че през новата 2020г. постигнатото ще бъде 

запазено и надградено! 

 

 

 

 

 

 

Административен ръководител – 

Председател на Районен съд - Трявна:                                          

          .................................................... 

                      /Вяра Петракиева - Велинова/ 

 


