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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 2018г. са 

регистрирани общо 11 178 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 2018г.: 
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І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 
1. Кадрова обезпеченост на съдиите 

Към 01.01.2018г. Районен съд – Трявна е с утвърдена щатна 

численост, както следва: двама съдии, от които един председател и 

един районен съдия, един държавен съдебен изпълнител и един съдия 

по вписванията. Към същата дата утвърденият щат е зает, както следва: 

Длъжността административен ръководител е заемана от съдия 

Вяра Петракиева – Велинова, а районен съдия е Мария Динева. 

Поради навършване на 65-годишна възраст, с решение по 

протокол №11 от заседание на Съдийската колегия към Висшия 

съдебен съвет, проведено на 27.03.2018г., съдия Мария Динева е 

освободена от заеманата длъжност, на основание чл.165 ал.1 т.2 от 

Закона за съдебната власт, считано от 05.04.2018г. С решение от 

същото заседание, съдия Мария Динева е поощрена от Съдийската 

колегия при Висшия съдебен съвет, на основание чл.303 ал.2 т.2 б. „а“ 

от Закона за съдебната властта с отличие „Личен почетен знак I степен 

– златен“ за проявения висок професионализъм, безупречно и 

образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени 

качества. 

Междувременно, с решение на Съдийската колегия към Висшия 

съдебен съвет по протокол №49/05.12.2017г., обнародвано в Държавен 

вестник бр.1/02.01.2018г., за длъжността „районен съдия“ в Районен 

съд – Трявна е обявен конкурс по реда на чл. 189, ал. 3 от ЗСВ за 

преместване, който до края на отчетния период не е приключил. 

След освобождаването на съдия Мария Динева от заеманата 

длъжност „районен съдия“ да заеме длъжността й за период от три 

месеца е командирован съдия Боян Косев от Районен съд – Габрово – за 

времето от 23.04.2018г. до 23.07.2018г. 

След 23.07.2018г. на длъжността „районен съдия“ в Районен съд – 

Трявна не са командировани други съдии. 

През 2018г. държавен съдебен изпълнител в Районен съд – Трявна 

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. 

Съдия по вписвания е Боряна Стефанова Казасова – Драмова. В 

случаите на отсъствие, функциите ѝ са изпълнявани от районен съдия, 

определен от административния ръководител, в съответствие с 

разпоредбата на чл.279 ал.3 от Закона за съдебната власт. Поради липса 

на втори съдия, при отсъствията й след 23.07.2018г. функциите на 
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съдията по вписвания са поемани от административния ръководител на 

съда. 

Съдиите в Районен съд – Трявна са с продължителен юридически 

и съдийски стаж.  

Административният ръководител Вяра Петракиева – Велинова 

притежава 18 години юридически и съдийски стаж. 

 До освобождаването си през м. април 2018г. районният съдия 

Мария Динева е с 41 години юридически стаж, като 33 от тях са 

съдийски. 

Съдията по вписванията Боряна Казасова – Драмова е със 18 

години юридически стаж, като 10 от тях са съдийски. 

Съдебният изпълнител Радомира Ковачева е с 13 години 

юридически стаж, от които 7 съдийски. 

Административният ръководител – председател е с ранг „съдия 

във ВКС и ВАС“. Същият ранг притежава и съдия Мария Динева, при 

освобождаването й от длъжност.  

И двамата съдии са с комплексна оценка „много добра“ от 

последната извършена периодична атестация. 

При кадрово обезпечение от двама районни съдии и отработени 

18 човекомесеци, през 2018г. действителната натовареност 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, като причината за това е незаетата щатна бройка 

„районен съдия“ след 23.07.2018г. и до края на отчетната 2018г. 

За сравнение, през 2017г. действителната натовареност е била 

27.58 по отношение на делата за разглеждане и 26.29 по отношение на 

свършените дела. През 2016г. действителната натовареност е била 26.38 

по отношение на делата за разглеждане и 25.00 по отношение на 

свършените дела. 

Горните данни обосновават извод за плавно увеличаване 

натовареността на съдиите от Районен съд – Трявна през последните 

години. 

 

2. Кадрова обезпеченост на съдебната администрация 

Към 01.01.2018г. щатът на Районен съд – Трявна включва 10 на 

брой съдебни служители, разпределени, както следва:  

Ръководни длъжности: административен секретар – 1 брой; 

главен счетоводител – 1 брой. 
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Специализирана администрация: съдебни секретари – 2 броя; 

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

1 брой. 

Технически длъжности – обща аминистрация: чистач – 1 брой; 

работник поддръжка - огняр – 1 брой.  

Към същата дата длъжностите са заети, както следва: 

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 2018г. съдебните служители в Районен съд – Трявна са били 

натоварени със следните отговорности: 

Административен секретар – Андрей Попиванов, който е с 16-

годишен трудов стаж. На същия е възложено да изпълнява и функциите 

по поддръжка на информационните и компютърни системи 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 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. Администратор е и на 

Информационната система за управление на ресурсите /ИСУР/. 

Главен счетоводител - Диана Иванова, която е с 37 години трудов 

стаж, от които тринадесет в съдебната система. Иванова е представител 

на служителите в Групата по условията на труд. 

Съдебни секретари са Виолета Драгановска и Христина Тунева.  

Виолета Драгановска има 36 години трудов стаж, от които 29 

години в съдебната система. Същата замества съдебния архивар 

Христина Минчева, в случаите не отсъствието й.  
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Христина Тунева е с 35 години трудов стаж. 7 от тях са в 

съдебната система. На нея е възложено да изпълнява допълнително 

функции на „касиер“. 

В Районен съд – Трявна има двама съдебни деловодители – 

Румяна Борисова и Петър Василев. Борисова е с 28-годишен стаж в 

системата, като обслужва гражданското и наказателно деловодство, 

както и „Бюро съдимост“. На Василев са вменени функциите на 

деловодител в служба „Държавно съдебно изпълнение“, както и 

изпълняване на задълженията на предварителен финансов контрольор, 

като стажът му е 9-годишен в рамките на съдебната система. Съдебните 

деловодители са оправомощен да извършват служебни справки от 

информационната система на Национална база данни „Население“, 

посредством издадените им квалифицирани електронни подписи. 

Съдебните деловодители извършват и електронни спрвки в 

Националната агенция по приходите за наличието на регистрирани 

трудови договори на ответници и длъжници по граждански дела. 

Двамата съдебни деловодители се заместват взаимно, при отсъствие на 

другия от работа. 

Съдебен архивар е Христина Минчева, която е с 18-годишен 

съдебен стаж. На нея е възложено приемането, регистрирането и 

съхранението на веществените доказателства в съда.  

Призовкарят Недьо Кънев е с 41 години трудов стаж, като от тях 

20 години в съдебната система. Призовкарят при Районен съд – Трявна 

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 е с 23 години трудов стаж. По 

силата на длъжностната характеристика, чистачът в Районен съд – 

Трявна замества заемащия длъжността „призовкар“, в случаите на 

негово отсъствие. 

Работникът по поддръжката Красимир Зафиров има 37 години 

трудов стаж. Същият изпълнява и функциите на служител по пожарна 

безопасност, като отговаря за спазване на правилата и нормите за 

пожарната безопасност. Вменени са му и задължания 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 ремонт по нея. 

През отчетната 2018г. на съдебните служители от Районен съд – 

Трявна не са налагани наказания. 

3. Квалификации на съдии и съдебни служители 
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За повишаване на квалификацията си през изминалата 2018г. 

съдии и съдебни служители от Районен съд – Трявна са участвали в 

следните обучения: 

 

Съдия Вяра Петракиева  

– Електронно дистанционно обучение „Доклад и процесуални 

преклузии в първоинстанционното и въззивното производство. 

Процесуални аспекти на правото на задържане и на възражението за 

прихващане“, проведено през периода 08.03 – 04.04.2018г.; 

– Обучение „Проблеми при приложение на последните 

изменения в ГПК. Органно представителство на търговските 

дружества. Исковете по чл.29 от Закона за Търговския регистър“, 

проведено на 01.06.2018г.; 

– Обучение „Актуални проблеми на съдебната практика във 

връзка с измененията и допълненията в НК и НПК“, проведено на 

22.06.2018г. 

Административен секретар Андрей Попиванов 

– Електронно дистанционно обучение „Работа с текстове 

съгласно актуалните граматичесски правила“, проведено през периода 

21.05 – 20.06.2018г. 

Съдебен деловодител Румяна Борисова 

– Обучение „Гражданско деловодство“, проведено през периода 

29.03 – 30.03.2018г.; 

– Обучение „Етично поведение на съдебния служител“, 

проведено през периода 04.07 – 05.07.2018г.; 

– Обучение „Защита на класифицираната информация в 

съдебната система“, проведено през периода 18.09 – 19.09.2018г. 

Съдебен секретар Виолета Драгановска 

– Обучение „Гражданско деловодство“, проведено през периода 

29.03 – 30.03.2018г.; 

– Обучение „Организация на работа с документите, тяхното 

съхранение и използване в учрежденския архив и опазването на 

документите“, проведено на 31.05.2018г.; 

– Обучение „Защита на класифицираната информация в 

съдебната система“, проведено през периода 18.09 – 19.09.2018г. 

Съдебен секретар Христина Тунева 

– Електронно дистанционно обучение „Работа с текстове 

съгласно актуалните граматичесски правила“, проведено през периода 

21.05 - 20.06.2018г.; 
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– Обучение „Етично поведение на съдебния служител“, 

проведено през периода 04.07 – 05.07.2018г. 

Съдебен архивар Христина Минчева 

– Обучение „Организация на работа с документите, тяхното 

съхранение и използване в учрежденския архив и опазването на 

документите“, проведено на 31.05.2018г. 

Призовкар Недьо Кънев 

–  Обучение „Връчване на призовки и съдебни книжа“, проведено 

през периода 26.04 – 27.04.2018г. 

 

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 2018г. граждански и наказателни дела е 29.21 

дела месечно, което е под средната натовареност за съдиите от 

районните съдилища, но се покачва плавно през последните години, 

след като през предходната 2017г. е била 27.58 дела месечно, а през 

2016г. – 26.38 дела месечно. Увеличението спрямо 2017г. е с 5.9%, а 

спрямо 2016г. – с 10.7%. 

Имайки предвид невисоката натовареност на Районен съд – 

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

Съдебна администрация 

Към края на 2018г. 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. 

Щатът на съдебните служители е оптимизиран в максимална 

степен. Почти всички длъжности за съдебни служители са със само 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“.  
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Към настоящия момент не съществува нужда от увеличаване броя 

на съдебните служители в Районен съд – Трявна. За по-доброто 

функциониране на съда обаче смятам, че е необходимо да съществува 

щат за длъжността „системен администратор“, особено след като от 

началото на 2019г. такъв щат липсва в обособеното към Районна 

прокуратура – Габрово териториално звено в гр. Трявна.  
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ІІ. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 
1. Брой дела за разглеждане към 01.01.2018г. 

В началото на 2018г. са останали неприключени общо 31 броя 

дела, от които 22 броя граждански и 9 броя наказателни. За сравнение, 

броят на останалите неприключили през предходните две години са, 

както следва: 33 броя през 2017г. и 30 броя през 2016г. 

При сравнителния анализ е видно, че е налице увеличение в броя 

на останалите неприключени граждански дела в началото на отчетния 

период спрямо предходните две години, при които останалите 

неприключени в началото на 2017г. и 2016 г. са били по 17 броя. При 

наказателните дела има съществено намаление през изминалата година, 

тъй като в началото на 2017г. и на 2016г. неприключените наказателни 

дела са били съответно 16 и 13 броя. 

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

2.1. Граждански дела 

2.1.1. Броят на постъпилите през 2018г. граждански дела е 450. 

По видове дела постъпилите през отчетната година дела се 

разпределят, както следва: 

 граждански дела по общия ред – 77 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. 

От общо постъпилите през миналата година 450 броя граждански 

дела, 291 броя са дела по чл.410 и чл.417 ГПК. Разликата е 159 броя 

граждански дела. 

Средномесечното постъпление на един съдия от Районен съд –

Трявна за отчетната 2018г. е 37.22 дела. 

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

съд – Трявна е бил 346. 

По видове дела същите се разпределят, 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; 
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 други граждански дела – 0 броя. 

За сравнение броят на постъпилите през 2016г. дела в Районен 

съд – Трявна е бил 326, както следва: 

 граждански дела по общия ред – 118 броя; 

 производства по чл.310 ГПК – 7 броя; 

 административни по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ – 0 броя; 

 частни граждански дела – 50 броя; 

 дела по чл.410 и чл.417 ГПК – 151 броя 

 други граждански дела – 0 броя. 

 

Сравнителният анализ между трите сравнителни години показва, 

че през отчетната 2018г. се констатира съществено увеличение в броя 

на постъпилите граждански дела, както спрямо предходната 2017г. (със 

104 броя), така и спрямо 2016г. (със 124 броя). В процентно 

съотношение увеличението спрямо 2017г. е с 30 %, а спрямо 2016г. е с 

38 %.  

Увеличението в броя на постъпилите дела в Районен съд – Трявна 

спрямо предходната 2017г. произтича преди всичко от увеличение в 

постъплението на делата по чл.410 и чл.417 ГПК, тъй като през 2017г. 

са постъпили 207 броя такива дела, спрямо 151 броя през 2016г. В 

процентно съотношение увеличението на този вид дела през 

изминалата година спрямо 2017г. е с 40 %, а спрямо 2016г. – с 93 %.  

Стойностите в тригодишния отчет на Районен съд – Трявна 

показват, че е налице намаление в постъплението на граждански дела 

по общия исков ред спрямо двете предходни години. През отчетната 

година се констатира постъпление от 76 броя граждански дела по 

общия исков ред, спрямо 85 броя през 2017г. и 118 броя през 2016г. Тук 

е нужно обаче да се подчертае, че в отчетната форма за 2018г. от 

гражданските дела по общия исков ред са изключени някои видове 

граждански дела /като производствата по Закона за закрила на детето и 

Закона за защита от домашното насилие/ и същите са включени в графа 

„други граждански дела“. По тази причина, през 2018г. се констатира 

постъпление от 23 броя други граждански дела, за разлика от 

предходните две години, през които постъплението на този вид дела е 

било 0 броя. Ето защо в крайна сметка се налага извод, че реално няма 

намаление в постъплението на граждански дела по общия исков ред, а 

дори е налице увеличение в постъплението през 2018г. спрямо 

предхождащата я. 

Съществено намаление се констатира през 2018г. при делата по 

чл.310 ГПК. На фона на постъпили 7 броя такива дела през 2016г. и 11 
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броя през 2017г., през отчетната са постъпили едва 4 броя дела по 

чл.310 ГПК. 

При частните граждански дела се констатира устойчивост в 

постъплението през трите сравнителни години – 51 броя през 2018г., 

спрямо 43 броя през 2017г. и 50 броя през 2016г. 

През 2018г. има образувани 4 броя административни дела по 

ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ, за разлика от предходните две години, през които 

няма образувани такива. 

 

2.1.2. През отчетната 2018г. Районен съд – Трявна е имал за 

разглеждане общо 472 броя дела, от които 22 броя висящи в началото 

на отчетния период и 450 са постъпили през годината. 

По видове дела същите се разпределят, както следва: 

 граждански дела по общия ред –  77 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 разглежданите през 2017г. дела в Районен 

съд – Трявна е бил 363. 

По видове дела същите се разпределят, 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; 

 други граждански дела – 0 броя. 

За сравнение броят на разглежданите през 2016г. дела в Районен 

съд – Трявна е бил 343, както следва: 

 граждански дела по общия ред – 133 броя; 

 производства по чл.310 ГПК – 9 броя; 

 административни по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ – 0 броя; 

 частни граждански дела – 50 броя; 

 дела по чл.410 и чл.417 ГПК – 151 броя; 

 други граждански дела – 0 броя. 
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Общо разгледаните през 2018г. граждански дела по общия исков 

ред се разпределя по видове, както следва: 

Искове по СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет., ЗБЖИРБ – 63 броя, от 

които 58 броя са новообразувани дела, в това число 2 броя по 

подсъдност и 1 брой дело, продължаващо под същия номер, а 5 броя са 

останали несвършени от предходната година; 

Облигационни искове – 26 броя, от които 21 броя са 

новообразувани дела и 5 броя са останали несвършени от предходната 

година; 

Вещни искове – 6 броя, като 4 броя от тях са новообразувани дела 

и 2 броя са останали несвършени дело от предходната година; 

Делби и искове по ЗН – 8 броя, 4 броя от които са новообразувани 

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

Установителни искове – 18 броя, като 15 от тях са 

новообразувани дела и 3 броя са дела останали несвършени от 

предходната година; 

Искове по КТ – 1 брой, което е останало несвършено дело от 

предходната година; 

Административни производства – 4 броя новообразувани. 

Видно е, че измежду разгледаните граждански дела по общия ред 

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

От тях 12 броя са искове за развод и недействителност на брака, 12 броя 

са дела за развод по взаимно съгласие, 8 броя са искове за издръжка и 

изменението й, както и 1 брой производство по Закона за защита от 

домашното насилие. 

Следващи по брой от гражданските дела по общия ред са 

облигационните искове. Малко след тях се нареждат установителните 

искове и делбите, следвани от вещните искове. 

 

2.2. Наказателни дела. 

2.2.1. Броят на постъпилите през 2018 година дела е 220. 

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 – 11 броя; 

 частни наказателни дела – 128 броя; 

 частни наказателни дела – разпити – 14 броя;    

 административно-наказателен характер дела – 31 броя. 
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Средномесечното постъпление на един съдия от Районен съд –

Трявна за отчетната 2018г. е 12.22 дела. 

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. 

За сравнение общият брой на постъпилите наказателни дела през 

2016г. е бил 277, както следва: 

 наказателни общ характер дела – 55 броя; 

 наказателни частен характер дела – 0 броя; 

 дела по чл.78А НК – 17 броя; 

 частни наказателни дела – 143 броя; 

 частни наказателни дела – разпити – 33 броя; 

 административно-наказателен характер дела – 29 броя. 

По видове престъпления постъплението на наказателни дела през 

2018г. е следното: 

 престъпления против личността – 0 броя; 

 други престъпления против личността – 2 броя; 

 престъпления против правата на гражданите – 0 броя; 

 престъпления против брака, семейството и младежта – 0 

броя; 

 престъпления против собствеността – 7 броя; 

 престъпления против стопанството – 3 броя; 

 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. 
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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 28.6 % спрямо 

2017г. и с 25.9 % спрямо 2016г. 

Понижението в постъплението през отчетната година се забелязва 

при почти всички видове наказателни дела – наказателния общ 

характер /35 броя през 2018г., спрямо 42 броя през 2017г. и 55 броя 

през 2016г./, наказателния частен характер дела /1 брой през 2018г., 

спрямо 3 броя през 2017г. и 0 броя през 2016г./, делата по чл.78А НК 

/11 броя през 2018г., спрямо 26 броя през 2017г. и 17 броя през 2016г./, 

частни наказателни дела – разпити /14 броя през 2018г., спрямо 24 броя 

през 2017г. и 33 броя през 2016г./. 

При анализ на цифровите показатели е видно също, че 

изминалата година бележи драстично намаление в броя на 

постъпващите в съда административно наказателен характер дела, но 

това се отнася само спрямо предходната 2017г., когато са постъпили 61 

броя административно наказателен характер дела. Постъплението на 

тези дела през 2016г. и през 2018г. е близко като стойности, съответно 

29 броя и 31 броя. 

Устойчивост в стойностите се забелязва единствено при частните 

наказателни дела, при които има почти идентичност в постъплението 

през последните две години, но малко намаление спрямо 2017г. През 

2018г. са постъпили 128 броя такива наказателни дела, през 2017г. – 

127 броя, а през 2016г. – 145 броя. 

 И през 2018г., също както предходните години, измежду 

частните наказателни дела най-голям дял имат исканията за разкриване 

на данни от предприятията, предоставящи обществени електронни 

съобщителни мрежи и/или услуги, които пред  Районен съд – Трявна се 

разглеждат по реда на НПК, т.е. по искане на прокурор от Районна 

прокуратура – Трявна. Малък е броят на другите частни наказателни 

дела, извън тях. В броя на другите частни наказателни дела справката 

показва, че се включват също: прокурорски искания за разкриване на 

банкова тайна; искания за разрешаване или одобряване извършването 

на претърсвания и изземвания по реда на НПК; разрешение за 

извършване на полицейска регистрация на лице; вземане на мярка за 

неотклонение „задържане под стража“ в досъдебното производство и 

др. 

По видове престъпления от НК най-голям дял от разглежданите 

през 2018г. 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 
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броя, докато престъпленията против собствеността са 7 броя. За 

сравнение, през 2017г. са постъпили 24 броя дела за извършени 

общоопасни престъпления и 8 броя дела против собствеността, а през 

2016г. – 29 броя наказателни дела за извършени общоопасни 

престъпления и 18 броя престъпления против собствеността. 

 

2.2.2. През 2018г. Районен съд – Трявна е имал за разглеждане 

общо 229 броя наказателни дела, от които висящи в началото на 

периода са 9 броя, а постъпили през годината са 220 броя наказателни 

дела.  

По видове дела същите се разпределят, 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: 

По видове дела същите се разпределят, 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. 

За сравнение общият брой на разглежданите наказателни дела 

през 2016г. е бил 290, както следва: 

 наказателни общ характер дела – 58 броя; 

 наказателни частен характер дела – 0 броя; 

 дела по чл.78А НК – 17 броя; 

 частни наказателни дела – 145 броя; 

 частни наказателни дела – разпити – 33 броя; 

 административно-наказателен характер дела – 37 броя. 

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

разглеждане през 2018г. се разпределя по следния начин: 

  престъпления против личността – 1 броя; 
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 други престъпления против личността – 2 броя; 

 престъпления против правата на гражданите – 0 броя; 

 престъпления против брака, семейството и младежта – 0 броя; 

 престъпления против собствеността – 10 броя; 

 престъпления против стопанството – 3 броя; 

 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 – 22 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 2018г. e 438. От тях 

свършени в срок до 3 месеца са 423 дела или 97 % от гражданските 

дела. 

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

341. От тях свършени в срок до 3 месеца са 314 дела или 92 % от 

гражданските дела. През 2016г. броят на свършените граждански дела  

е 326, от които 312 или 96 % са свършени в срок до 3 месеца. 

Средномесечно свършените граждански дела от един съдия на 

база 12 месеца в Районен съд – Трявна през 2017г. са 18.25 дела. 

По видове дела броят на 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; 
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 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 се 

разпределя, 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. 

За сравнение броят на свършените през 2016г. граждански дела е 

бил 326, както следва: 

 граждански дела по общия ред –  117 броя, от които 105 броя 

или 90 % са свършени в срок до 3 месеца; 

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

100% са свършени в срок до 3 месеца; 

 частни граждански дела – 50 броя, от които 48 броя или 96 % 

са свършени в срок до 3 месеца; 

 дела по чл.410 и чл.417 ГПК – 151 броя, от които 151 броя или 

100 % са свършени в срок до 3 месеца. 

От разгледаните искове по СК през 2018г., които са 63 броя, 

включително получените по подсъдност (2 броя), свършени са 60 броя 

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

периода са 3 броя дела. 

От облигационните искове, разгледани през 2018г., в т.ч. и 

получените по подсъдност (2 броя), които са 26 броя, свършени са 17 

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

на периода са 9 броя. 

При вещните искове разгледаните през 2018г., в т.ч. и по 

подсъдност (0 броя дела), са 6 броя. От тях свършени през годината са 2 

броя дела. Обжалвано е 1 брой дело, а останалите несвършени дела в 

края на периода са 4 броя. 

Разгледаните през предходната година делбени производства са 8 

броя. Свършени от тях са 5 броя. Обжалвано е 1 брой дело. Останалите 

несвършени дела в края на периода са 3 броя. 

Разгледани през 2018г. са и 18 броя установителни искове, в т.ч. 

получените по подсъдност (1 брой). Свършени от тях са 12 броя дела. 



19 

 

Обжалвано е 1 брой дело. Останали несвършени в края на периода са 6 

броя дела. 

Разгледан иск по КТ, включително и по подсъдност (няма 

такива), е 1 брой, което е свършено и обжалвано. Несвършени в края на 

периода няма. 

Разгледани през 2018г. са и 4 броя административни 

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

тях са 0 броя дела. Останали несвършени в края на периода са 4 броя 

дела. 

През отчетната година се констатира увеличение в процента на 

свършените граждански дела в 3-месечен срок спрямо предходните две 

години. Увеличението е с 5% спрямо 2017г. и с 1% спрямо 2016г. 

Видно е, че през отчетната година има съществено увеличение на 

свършените дела в 3-месечен срок спрямо предхождащата я 2017г., 

независимо че през по-голямата част от 2018г. правораздавателната 

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

Основна причина за увеличения процент на делата, свършени в 3-

месечен срок през отчетната година, е променения от Висшия съдебен 

съвет начин на отчитане на 3-месечните срокове по 

първоинстанционните граждански дела, който важи, считано от 

01.01.2018г. Съгласно нея, продължителността на разглеждане на 

делата се установява от датата на насрочване на първото открито 

заседание до решаването му по същество /датата на произнасяне на 

съдебния акт/ или прекратяването и обявяването на съдебния акт в 

срочната книга на съда, като при спиране на делото периодът от 

спирането до даване на ход се изключва от продължителността. 

Направената промяна в начина на отчитане на 3-месечните срокове по 

граждански дела е изключително положителна и дълго очаквана, като 

обективно отчита, че едва след изтичане на срока за отговор по чл.131 

ГПК движението на делото зависи от съдията – докладчик, а не и преди 

това, при размяната на книжата между страните. 

 

3.2. Наказателни дела 

Броят на свършените наказателни дела през 2018г. е 218. В срок 

до 3 месеца са свършени 209 броя дела или 96 % от делата. 

Средномесечно свършените наказателни дела от един съдия на 

база 12 месеца в Районен съд – Трявна през 2018г. са 9.08 броя. 

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; 
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 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; 

 административно-наказателен характер дела – 66 броя, от 

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

За сравнение броят на свършените наказателни дела през 2016г. е 

бил 274, от които 263 броя или 96 % са свършени в срок до 3 месеца, 

както следва: 

 наказателни общ характер дела – 53 броя, от които 49 броя или 

92 % са свършени в срок до 3 месеца; 

 наказателни частен характер дела – 0 брой;  

 дела по чл.78А НК – 16 броя, от които 16 броя или 100 % са 

свършени в срок до 3 месеца; 

 частни наказателни дела – 145 броя, от които 142 броя или 

98% са свършени в срок до 3 месеца; 

 частни наказателни дела – разпити – 33 броя, като всички или 

100 % са свършени в срок до 3 месеца; 

 административно-наказателен характер дела – 27 броя, от 

които 23 броя или 85 % са свършени в срок до 3 месеца. 
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През изминалата година е налице понижение в процента на 

свършените накаателни дела в срок до 3 месеца. През 2018г. в този срок 

са свършени 96 % наказателни дела, спрямо 98 % през 2017г. и 96% 

2016г. За тази статистика смятам съществуват обективни фактори и по-

конкретно промяната в НПК от ДВ бр.63/04.08.2017г., в сила от 

05.11.2017г., която в пълнота се отрази най-вече през отчетната 2018г. 

С нея се предвиди задължителното провеждане на разпоредително 

заседание по наказателния общ характер дела, в хода на което да се 

обсъждат изчерпателно изброени въпроси, посочени в чл.248 ал.1 т.1-8 

НПК. В това съдебно заседание не могат по правило да се извършват 

други процесуални действия, с изключение на случаите, в които са 

налице основания за разглеждане на делото по реда на глава 29, или по 

искане на страните се преминава към производство по глава 27 и 28. 

Това налага провеждането на второ съдебно заседание по делото, във 

всички оснанали случаи, а те са преобладаващи, което от своя страна 

неминуемо удължава срока за разглеждане, а оттам и за свършване, на 

наказателния общ характер дела и понижава процента на свършените 

наказателни дела в 3-месечен срок. Считам, че не биха се нарушили 

правата на страните, ако в случай, че страните нямат възражения и не 

правят искания по въпросите по чл.248 ал.1 т.1-8 НПК да се премине 

незабавно към следващите съдопроизводствени действия, без да се 

насрочва ново съдебно заседание по делото. 

 

4. Брой на решените с акт по същество 

4.1. Граждански дела  

Общият брой на решените граждански дела с акт по същество е 

380. Това е 80.51 % от разглежданите и 96.76 % от свършените през 

2017г. 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; 



22 

 

 производства по чл.310 ГПК – 7 броя; 

 административни дела по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ – 0 броя; 

 частни граждански дела – 39 броя; 

 дела по чл.410 и чл.417 ГПК – 191 броя. 

За сравнение броят на решените граждански дела с акт по 

същество през 2016г. е 304. Това е 88.63 % от разглежданите и 93.25 % 

от свършените през 2016г. граждански дела. 

По видове разпределението е, както следва: 

 граждански дела по общия ред – 105 броя; 

 производства по чл.310 ГПК – 7 броя; 

 административни дела по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ – 0 броя; 

 частни граждански дела – 48 броя; 

 дела по чл.410 и чл.417 ГПК – 144 броя. 

При горните цифрови стойности е видно, че е налице съществено 

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

отчетната година спрямо предходните две години. Увеличението е с 

26% спрямо 2017г. и с 25% спрямо 2016г., което е следствие на 

повишение в постъплението на граждански дела през отчетната година. 

 

4.2. Наказателни дела 

Общият брой на решените наказателни дела с акт по същество 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; 

 административно-наказателен характер дела – 24 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; 
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 административно-наказателен характер дела – 58 броя. 

За сравнение общият брой на решените с акт по същество 

наказателни дела през 2016г. е бил 238, както следва: 

 наказателни общ характер дела – 26 броя; 

 наказателни частен характер дела – 0 броя; 

 дела по чл.78А НК – 16 броя; 

 частни наказателни дела – 143 броя; 

 частни наказателни дела – разпити – 27 броя; 

 административно-наказателен характер дела – 26 броя. 

 

5. Брой на прекратените дела – причини 

 

5.1. Граждански дела  

Прекратените граждански дела през 2018г. са 58 на брой.  

По видове разпределението е, 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. 

са 40 на брой.  

По видове разпределението е, 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. 

Броят на прекратените граждански дела през 2016г. е бил 22. 

По видове разпределението е, както следва: 

 граждански дела по общия ред – 12 броя; 

 производства по чл.310 ГПК – 1 броя; 

 административни по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ – 0 броя; 
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 частни граждански дела – 2 броя; 

 дела по чл.410 и чл.417 ГПК – 7 броя; 

 други граждански дела – 0 броя. 

От сравнителните три години изминалата бележи най-висок ръст 

на прекратените граждански дела, като увеличението по-значително 

спрямо 2016г. и в по-малка степен спрямо 2017г. Прекратени през 

2018г. са 12.30 % от разглежданите дела, през 2017г. – 11.02 %, а през 

2016г. – 6.41 %. 

Най-честата причина за прекратяване на граждански дела през 

2018г. е поради неподсъдност на делото и изпращането му на 

компетентния съд, заради което са прекратени 31 броя граждански 

дела. Следваща причина за прекратяване е оттегляне на предявения иск 

по реда на чл.232 ГПК. На това основание са прекратени 6 броя 

граждански дела. Подаването на заявление за издаване на заповед за 

изпълнение по чл.410 ГПК срещу починал преди датата на подаване на 

заявлението длъжник, е причина за прекратяване на 6 броя граждански 

дела през 2018г. По 2 броя граждански дела са прекратени: след 

одобрена от съда спогодба и поради липсата на постъпила молба от 

страните за възобновяване на делото след спирането му по съгласие на 

страните. Отвод на съдиите в Районен съд – Трявна е основание за 

прекратяване на 1 брой гражданско дело. Други, по-редки причини за 

прекратяване на граждански дела са: неявяването на съпрузи в първото 

по дело съдебно заседание за развод по взаимно съгласие, връщане на 

искова молба поради неотстраняване на нередовност, поради 

неподсъдност на делото и пр. 

5.2. Наказателни дела 

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. 

За сравнение 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; 
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 частни наказателни дела – 4 броя; 

 частни наказателни дела – разпити – 24 броя;  

 административно-наказателен характер дела – 8 броя. 

Прекратените наказателни дела през 2016г. са били 36 на брой, 

както следва:  

 наказателни общ характер дела – 27 броя; 

 наказателни частен характер дела – 0 броя; 

 дела по чл.78А НК – 0 брой; 

 частни наказателни дела – 2 броя; 

 частни наказателни дела – разпити – 6 броя;  

 административно-наказателен характер дела – 1 брой. 

От прекратените през 2018г. общо 40 броя наказателни дела, 22 

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

брой през 2017г. е бил 23, а през 2016г. – 25 броя. Това показва, че има 

устойчивост в броя на прекратените на това основание наказателни 

дела през последните три години. 

По други причини през 2018г. са прекратени 18 броя наказателни 

дела. От тях 14 броя са прекратени частни наказателни дела – разпити. 

Останалите 4 броя прекратени наказателни дела са: 1 брой 

административно наказателен характер дело, по което е прието, че 

жалбата е недопустима, тъй като представлява възражение срещу 

издаден електронен фиш, като след прекратяването делото е върнато на 

РУ Полиция за продължаване на производството по ЗДвП във връзка с 

оспорването на фиша; 1 брой административно наказателен характер 

дело по жалба срещу наказателно постановление, която е оттеглена; 1 

брой наказатален общ характер дело, което е прекратено след отказ за 

одобряване на внесено от прокурора споразумение; 1 брой частно 

наказателно дело за кумулация, което е прекратено поради 

неподсъдност. 

През изминалата година няма прекратени наказателни дела 

поради отвод на съдиите от Районен съд – Трявна, а през 2017г. има 

прекратено 1 брой наказателно дело на това основание.   

През 2018г. няма върнати за доразследване дела, както и през 

2016г., а през 2017 г. има 1 брой такова. 

 

6. Висящи дела в края на отчетния период. 

6.1. Граждански дела  

Останалите несвършени граждански дела в края на отчетния 

период са 34 броя, разпределени по видове, както следва: 
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 граждански дела по общия ред – 25 броя; 

 производства по чл.310 ГПК – 0 броя; 

 административни по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ – 4 броя; 

 частни граждански дела – 1 брой; 

 дела по чл.410 и чл.417 ГПК – 4 броя; 

 други граждански дела – 0 броя. 

6.2. Наказателни дела 

Висящите в края на отчетния период наказателни дела са 11 броя, 

както следва: 

 наказателни общ характер дела – 2 броя; 

 наказателни частен характер дела – 0 броя; 

 дела по чл.78А НК – 0 броя; 

 частни наказателни дела – 0 броя; 

 частни наказателни дела – разпити – 0 броя; 

 административно-наказателен характер дела – 9 броя. 

7. Обжалвани и протестирани съдебни актове, резултати от 

въззивна и касационни проверки, изводи 

7.1. Граждански дела  

През 2018г. броят на обжалваните граждански дела е 15 или 

3.18% от делата за разглеждане. През 2017г. този брой е бил 13 или 

3.58% от делата за разглеждане, а през 2016г. – 13 броя, което е 3.79% 

от разглежданите дела. 

От обжалваните и върнати през отчетния период граждански 

дела, потвърдени са 8 броя, 2 броя са изменени и 1 брой е отменено. 

Отмененият съдебен акт е разпореждане по ч.гр.д., образувано по 

заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 ГПК, 

подадено от „Енерго - про Продажби“АД. С него заявлението е 

отхвърлено поради размера на сумите, за които е поискано издаване на 

заповед за изпълнение, а именно над 25 000,00 лв. и с оглед 

разпоредбата на чл.104 т.4 ГПК. След обжалването му пред Окръжен 

съд – Габрово разпореждането е отменено и дадени указания да се 

издаде заповед за изпълнение по подаденото заявление. 

Единият от двата изменени съдебни акта е решение по 

гражданско дело, с което е изцяло уважен предявен облигационен иск 

за сумата от 4117,20 лв. След въззивната проверка, решението на 

районния съд е отменено в частта, с която искът е уважен над сумата от 

4064,30 лв., като в тази част искът е отхвърлен. В останалата част 

първоинстанционният съдебен акт е потвърден. 
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Вторият изменен съдебен акт е решение по гражданско дело, в 

което е разгледан частичен иск по Кодекса за застраховането /отм/ и 

съединен с него обратен иск срещу лице, конституирано като трето 

лице – помагач на страната на ответника, като обратният иск е 

отхвърлен. С решението на второинстанционния съд решението на 

районния съд по обратния иск е обезсилено, а производството по него е 

прекратено. Прието е, че обратният иск е недопустим, поради липса на 

пасивна легитимация на конституирания като трето лице – помагач на 

страната на ответника. 

Съотношението на изменените с решените по същество съдебни 

актове е 0.53 %.   

Съотношението на потвърдените с решените по същество 

съдебни актове е 2.10 %. 

Съотношението на отменените с решените по същество съдебни 

актове е 0.26 %. 

 

7.2. Наказателни дела 

От свършените през 2018г. общо 218 наказателни дела обжалвани 

и/или протестирани са съдебните актове по 20 броя дела, или 10.9 % от 

свършените дела. През 2017г. този брой е бил 55, при свършени общо 

290 броя наказателни дела, или 18.96 % от свършените дела. През 

2016г. от свършените общо 274 броя наказателни дела, обжалвани 

и/или протестирани са съдебните актове по 17 броя дела, или 6.2 % от 

свършените дела.  

От обжалваните и върнати през 2018г. съдебни актове по 

наказателни дела - общо 14 броя, потвърдени са 12 броя, отменено е 1 

брой наказателно дело. Има и 1 брой наказателно дело, което е било 

обжалвано, но в хода на въззивното производство жалбата е оттеглена. 

Отмененото наказателно дело е 1 брой административно 

наказателен характер дело, образувано по жалба срещу наказателно 

постановление на Директора на ТД на НАП – Габрово, което при 

проверката от районния съд е било отменено, а след обжалването му 

пред Административен съд – Габрово е било изменено. 

Съотношението на потвърдените с решените по същество 

съдебни актове е 6.78 %. 

Съотношението на отменените с решените по същество съдебни 

актове е 0.56 %. 

8. Структура на осъдената престъпност. 

През 2018г. в Районен съд – Трявна са постановени общо 14 броя 

влезли в законна сила присъди. Влезли в сила са и 22 броя определения 

за прекратяване на наказателното производство със споразумение. 
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Броят на осъдените с влязла в сила присъда лица е 38. От тях 2 лица са 

непълнолетни. На лишаване от свобода до 3 години са осъдени 32 броя 

лица, в т.ч. 29 броя лица при условията на чл.66 от Наказателния 

кодекс. Наказание „пробация“ е постановено по отношение на 3 броя от 

осъдените лица, а глоба – спрямо 2 броя. На „обществено порицание“ е 

е осъдено 1 брой лице.           

През 2018г. няма оправдани лица. 

9. Оправдателни присъди. 

През 2018 година, също както и през предходните две години, 

няма постановени оправдателни присъди.  

10. Дела с обществен интерес – наказана престъпност. 

През 2018 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. До 04.04.2018г. и двата щата са били заети. След тази дата 

едната щатна бройка е освободена, поради освобождаване на заемалата 

я съдия Мария Динева, на основание чл.165 ал.2 т.1 от Закона за 

съдебната власт. За период от три месеца – до 23.07.2018г., да заеме 

освободената бройка бе командирован съдия Боян Косев от Районен 

съд – Габрово. След посочената дата щатната бройка за районен съдия е 

незаета до края на отчетния период. 

Всеки от работещите 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 56 % 

натовареност, а на районния съдия – 1520 часа индивидуално годишно 

разполагаемо време, или 88 % 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. 

Графикът на дежурството в работни дни до 05.04.2018г. е 

определен по силата на заповед №140/23.12.2015г. на 

административния ръководител – председател. Съобразно него за всеки 

от работните дни на седмицата е посочен дежурен съдия измежду 

работещите двама районни съдии. 

След освобождаването на районния съдия Мария Динева е 

издадена Заповед № 51/23.04.2018г., с която дежурството на същата се 

заменя с „останали съдии“, съгласно Протокол от 29.03.2018г. от Общо 

събрание на съдиите на Районен съд – Габрово, Районен съд – Дряново 

и Районен съд – Трявна. 

В Районен съд – Трявна ежемесечно се издават и заповеди за 

дежурството на съдии и съдебни служители през почивни и празнични 

дни, което важи за следващия календарен месец. 

През 2018г. съдиите от Районен съд – Трявна са имали следната 

действителна натовареност:  

Брой дела Брой Брой Брой Отрабо Действителна 
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за разгле- 

ждане 

свършени 

дела 

съдии 

по щат 

съдии – 

заета 

численост 

тени 

човеко 

месеци 

натовареност 

Към делата 

за 

разглежане 

Към 

свършени

те дела 

701 656 2 2 18 29.21 27.33 

При общо 701 броя граждански и наказателни дела за 

разглеждане през 2018г. средната натовареност по щат при горното 

разпределение е 29.21 дела на месец на съдия. Средната натовареност 

по щат спрямо общия брой от 662 дела за разглеждане за 2017 година е 

27.58 дела на месец на съдия. 

При свършените общо 656 броя граждански и наказателни дела 

средната натовареност по щат е 27.33 броя 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, 2018г. бележи увеличение в общия брой на 

постъпилите и разглеждани дела, спрямо предходните две. През 2018г. 

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

постъпили 629 броя дела, а са разгледани 662 броя. През 2016г. броят 

на постъпилите дела е 603, а този на разгледаните 633. Увеличението е 

следствие повишаване в постъплението на гражданските дела през 

отчетната година.  

Дейността на всеки съдия от числения състав на Районен съд – 

Трявна е, както следва: 

Вяра Петракиева – административен ръководител - 

председател 

През 2018г. съдия Вяра Петракиева е имала за разглеждане 361 

броя граждански дела, от които постъпили са 348 броя, като е свършила 

327 броя дела, от които в тримесечния инструктивен срок – 316 броя, 

или 96.63 %. 

От обжалваните и върнати през отчетния период граждански дела 

5 броя са потвърдени, 1 брой е отменено и 1 брой е изменено. 

През 2018г. съдия Вяра Петракиева е разгледала 168 броя 

наказателни дела, от които постъпили са 166 броя, като е свършила 157 

броя дела, от които в тримесечния инструктивен срок – 150 броя, или 

95.54 %. 

От обжалваните и върнати през отчетния период наказателни  

дела 15 броя са потвърдени, 1 брой е изменено и 4 броя са отменени. 

Съдия Мария Динева – районен съдия 

През 2018г. съдия Мария Динева е разгледала 62 броя граждански 

дела, от които постъпили са 53 броя, като е свършила 62 броя дела, от 

които в тримесечния инструктивен срок – 59 броя, или 95.16 %. 
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От обжалваните и върнати през отчетния период граждански дела 

3 броя са потвърдени, 0 броя са отменени и 1 брой е изменено. 

През 2018г. съдия Мария Динева е разгледала 27 броя 

наказателни дела, от които постъпили са 20 броя, като е свършила 27 

броя дела, от които в тримесечния инструктивен срок – 25 броя, или 

92.59 %. 

От обжалваните и върнати през отчетния период наказателни  

дела 8 броя са потвърдени, 7 броя са отменени и 0 броя са изменени.  

Съдия Боян Косев – районен съдия 

През 2018г. съдия Боян Косев е разгледал 49 броя граждански 

дела, от които постъпили са 49 броя, като е свършил 49 броя дела, от 

които в тримесечния инструктивен срок – 48 броя, или 97.96 %. 

От обжалваните през отчетния период граждански дела няма 

върнати такива. 

През 2018г. съдия Боян Косев е разгледал 34 броя наказателни 

дела, от които постъпили са 34 броя, като е свършил 34 броя дела, от 

които в тримесечния инструктивен срок – 34 броя, или 100 %. 

От обжалваните през отчетния период наказателни  дела няма 

върнати такива. 

При горните данни е видно, че през отчетната 2018г. е запазено 

доброто ниво на качество при постановяване на съдебните актове в 

Районен съд - Трявна. От обжалваните и върнати общо 11 граждански 

дела 1 брой съдебен акт е отменен, 2 броя са изменени, а останалите 8 

са потвърдени. От обжалваните и върнати общо 36 броя наказателни 

дела, 23 броя са потвърдени, 11 броя са отменени, 1 брой е изменено. 

Общо потвърдените съдебни актове са 31 броя, 12 броя са отменените и 

3 броя са изменените. 

За сравнение, от обжалваните и върнати през 2017г. съдебни 

актове, 36 броя са потвърдени, 6 броя са отменени и 2 броя са 

изменени. През 2016г. от обжалваните и върнатити дела, 10 броя са 

потвърдени, 1 брой е отменен и е брой е бил изменен.   

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

съд – Трявна са разгледали общо 701 броя дела, по които са провели 

798 съдебни заседания, решили са общо 656 броя дела, от които 632 

броя или 96 % в тримесечния срок, като са се произнесли с акт по 

същество по делото по 557 броя дела и са прекратили 99 броя дела. 

Останалите несвършени 45 броя дела са около 6 % 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 2018г. е, както следва: 
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Съдия 

Мария 

Стоянова 

Динева 

Боян  

Христов  

Косев 

Вяра  

Ангелова 

Петракиева 

Измама - чл. 209-211 НК, 

Документна измама – чл. 212 и чл. 

212а НК, Застрахователна измама – 

чл. 213 НК 

0,81   5,16 

Облигационни искове за права или 

правоотношения, породени или 

отнасящи се до търговска сделка 

/субективна или обективна/, 

приватизационен договор, договор 

за обществена поръчка, концесия 

или безвъзмездна финансова 

помощ.Искове за унищожаване на 

план за стабилизация. 

  1,00 0,50 

Престъпления, свързани с 

противозаконна дейност с 

наркотични в-ва - чл. 354-354в (без 

чл.354а, ал. 1 и 2, чл. 354б) НК 

  0,70 2,64 

Искове, свързани с възстановяване 

на запазена част от наследство 
    0,42 

Престъпления против личността - 

чл. 117, чл. 120-122, чл.126, чл.127 

НК, Злепоставяне - чл. 136-141 НК 

1,26 0,70 1,68 

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 

1,93 1,10 2,48 

Престъпления по транспорта - чл. 

343б, 343в, 346б 
1,00 1,25 2,38 

Производства по СК, ЗГР, 

обезсилване на ценни книжа 
0,20 0,86 2,80 

Облигационни искове за права или 

правоотношения, произтичащи от 

деликт, нарушение на права на 

интелектуална собственост, 

конкуренция 

0,07   1,12 

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. 

0,02   0,21 

Административнонаказателни дела 

по ЗАНН: KAT, МВР; 
1,57 1,00 2,54 
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Облигационни искове за права или 

правоотношения, породени или 

отнасящи се до договор, 

едностранна сделка или колективни 

права 

1,89 1,30 11,65 

Искове за издръжка 1,93   2,36 

Престъпления по транспорта - чл. 

343-343а, Други престъпления по 

транспорта - чл. 344-346а, 

Престъпления по съобщенията - чл. 

347-348а, Престъпления по чл.348б 

НК 

    3,86 

Наказателни дела от частен 

характер; Наказателни дела от 

частен характер - обида и клевета 

    1,00 

Административнонаказателни дела 

по ЗАНН: ДИТ; ДКСБТ; ИААА; 

БАБХ; Общини; ИАРА; МОСВ; 

Сметна палата; РИОСВ; РДГ; 

Здравна инспекция 

1,52   3,02 

ЗЕС, чл. 159а НПК, вкл. чл.68 ЗМВР 0,18 1,32 5,58 

ЧНД по чл. 146, чл. 158, чл. 161, чл. 

164, чл. 165 НПК 
    0,30 

Приемане на наследство по чл. 49 

ЗН; отказ от наследство по чл. 52 ЗН 
0,30 0,50 0,57 

Други граждански дела     0,24 

Административни производства по 

ЗСПЗЗ 
    1,31 

ЧНД по чл. 222, чл. 223 НПК, ЧНД 

по делегация на български и 

чуждестранни съдилища по 

наказателни дела 

0,35 0,10 0,70 

Заповедни производства 3,93 2,30 19,20 

Облигационни искове за вземания, 

произтичащи от неоснователно 

обогатяване и гесция 

    1,10 

Искове за развод и недействителност 

на брака, ЗБЖИРБ 
2,20 0,80 9,08 

Обезпечение; частни жалби при 

обезпечение по чл. 389 и сл. ГПК за 

отмяна на обезпечение 

  1,20 0,80 

Административнонаказателни дела 

по ЗАНН: НАП; АДФИ; Агенция 

"Митници"; ДНСК 

    1,23 

Искове по ЗОДОВ   0,80 0,80 

Искове по чл. 344, ал. 1, т. 1-4, чл. 

357 КТ 
    0,68 
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Общи стопански престъпления - 

присвояване – чл. 201-205 НК, 

злоупотреба с доверие - чл. 217 НК, 

безстопанственост - чл. 221-223 НК, 

чл.225-227 НК, Престъпления 

против отделни стопански отрасли - 

чл. 228-240 НК, Престъпления 

против паричната и кредитната 

система - чл. 251 НК 

    3,06 

Средна и тежка телесна повреда - чл. 

128-129; телесна повреда - чл. 131-

134 НК 

1,05     

Делба     3,56 

Други искове по КТ /чл. 215, 220, чл. 

224, чл. 226 КТ и т.н./ 
    0,35 

ЧНД по молба за определяне на 

общото наказание 
  0,06   

Облигационни искове за вземания, 

произтичащи от застрахователни 

правоотношения 

    2,72 

Престъпления против правосъдието 

- чл. 286-299 НК, без чл. 287а НК 
  0,90   

Производство по Закона за закрила 

на детето 
    6,10 

Вещни искове – установителен, 

ревандикационен, негаторен, за 

определяне на граници, искове по 

ЗКИР 

    2,12 

Глава IX ДОКУМЕНТНИ 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ  - чл. 308-319 НК 
    0,15 

ЧНД във връзка със съдебен контрол 

върху мерките за процесуална 

принуда, ЧНД по ЗИНЗС 

    0,60 

Административнонаказателни дела 

по ЗАНН: КРС; СЕМ; КХ; КЗП; 

ДАДРВВЗ; КЗДискриминация; 

ДАНС; Патентно ведомство; ДАЯР; 

ДАМТН; КЗЛД; Агенция за закрила 

на детето; Министерство на 

културата, КЕВР, Други АНД 

    1,76 

Искове по Закона за защита срещу 

домашното насилие 
    0,40 

Производство по установяване на 

факти  (чл. 542 ГПК) 
0,09   0,30 

Даване на разрешение по чл.130, ал. 

3 от Семейния Кодекс 
    0,03 
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Престъпления против народното 

здраве и против околната среда - чл. 

349-353з, чл.355-356 НК, Други 

общоопасни - чл. 356а - 356б НК, 

Престъпления при използване на 

атомна енергия за мирни цели - чл. 

356г - 356д, чл. 356й, чл. 356к НК и 

други престъпления по глава ХI НК 

    0,15 

Всички групи 20,30 15,89 106,71 
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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 2018г. в Районен съд – Трявна са издадени общо 748 броя 

свидетелства за съдимост и 199 броя справки за съдимост, или общо 

947. За сравнение през 2017г. в Районен съд – гр. Трявна са издадени 

1151 броя свидетелства за съдимост и 187 броя справки за съдимост, 

или общо 1338 броя свидетелства и справки за съдимост. През 2016г. са 

издадени общо 938 броя свидетелства и 183 броя справки за съдимост, 

или общо 1121 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 403 броя спрямо 2017г. и със 190 броя срямо 2016г. 

Възможна причина за това е законодателната промяна от 2018г. и 

създадената с нея възможност за подаване на заявления за издаване на 

електронни свидетелства за съдимост чрез интернет страницата на 

Министерството на правосъдието. Друга възможна причина е 

отчетеното през последните години намаляване в броя на населението 

на Община Трявна и по-конкретно родените на територията й. 

По отношение на издаваните справки за съдимост е налице 

тенденция към постепенно увеличение 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 2018г. 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 

боеприси, 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 2018г. службата е получила за връчване от други съдилища 

общо 853 броя книжа, от които връчени са 847 броя, а 6 броя не са 

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

Районен съд – Трявна 852 броя книжа. От тях 839 броя са били връчени, 

а 13 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. 
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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 2018г. съдебно-изпълнителната служба при Районен 

съд – Трявна е започнала с 506 броя несвършени дела, като от тях:  

48 броя дела в полза на Държавата; 

131 броя дела в полза на юридически лица и търговци; 

319 броя дела в полза на граждани; 

8 броя дела за изпълнение на обезпечителни мерки. 

Новообразуваните дела през 2018г. са 70 броя /спрямо 59 бр. за 

2017г. и 22 броя – за 2016г. /, както следва: 

27 броя дела в полза на Държавата; 

25 броя дела в полза на юридически лица и търговци; 

16 броя дела в полза на граждани; 

2 броя дела за изпълнение на обезпечителни мерки. 

Всичко дела в съдебно – изпълнителната служба през 2018г. са 

576 броя  /спрямо 570 броя дела – за 2017г. и 535 броя дела – за 2016г./.   

Прекратените изпълнителни дела за 2018г. са 83 броя /спрямо 53 

броя дела – за 2017г. и 22 броя дела – през 2016г./, от които: 

28 броя дела – поради реализиране на вземането; 

55 броя дела – по други причини. 

През 2017г. на друг съдебен изпълнител са изпратени общо 8 

броя изпълнителни дела /спрямо 11 броя дела – за 2017г. и 2 броя дела – 

за 2016г./. 

Останалите несвършени дела в края на отчетния период са 485 

броя, като от тях: 

55 броя дела в полза на Държавата; 

125 броя дела в полза на юридически лица и търговци; 

295 броя дела в полза на граждани; 

10 броя дела за изпълнение на обезпечителни мерки. 
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Дължимите суми по изпълнителни дела, образувани до началото 

на отчетния период са 2 725 470 лв., а по такива, образувани през 

отчетния период са 2 704 350 лв., или общо дължими са 5 429 820 лв. 

Събраните суми през отчетния период са 52 468 лв. /петдесет и 

две хиляди четиристотин шестдесет и осем лева/, което е в по-малко 

спрямо предходната 2017г., когато събраните суми по изпълнителни 

дела са били 81 995 лв. /осемдесет и една хиляди деветстотин 

деветдесет и пет лева /.       

Срещу действията на държавния съдебен изпълнител през 2018г. 

няма подавани жалби. 

Изготвените в съдебно-изпълнителната служба призовки и книжа 

са 1033 на брой, като от тях 924 са били връчени. 

През отчетната година се констатира увеличение в постъплението 

на изпълнителни дела спрямо предходните две години, след като през 

2018г. са образувани 70 броя изпълнителни дела, спрямо 59 броя през 

2017г. и 22 броя през 2016г.  
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VІІ. СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА 

За периода от 01.01.2018г. до 31.12.2018г. съдията по вписванията 

при Районен съд – Трявна е разпоредил общо 899 вписвания, в това 

число са образувани 599 броя нотариални дела.  

През 2018г. съдията по вписванията е направил 3 броя откази от 

вписване. За сравнение, през 2017г. броят на отказите му е 3, а през 

2016г. са направени 2 броя откази от вписване. 

От постановените през изминалата година общо 3 броя откази от 

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

Общият брой на регистрираните през изминалата година 

вписвания включва: 

 продажби – 342 броя; 

 дарения – 55 броя; 

 замени – 11 брой; 

 наеми – 29 броя; 

 аренди – 3 броя; 

 законни ипотеки – 7 броя; 

 договорни ипотеки – 29 броя; 

 заличаване на ипотеки – 28 броя; 

 възбрани – 57 броя; 

 искови молби – 10 броя; 

 обявени завещания – 17 броя; 

 откази от вещни права – 10 броя; 

 делби – 16 броя; 

 постановления /ДСИ, ЧСИ, АДВ/ – 9 броя; 

 решения на ОСЗ – 7 броя; 

 констативни нотариални актове – 49 броя; 

 нотариални актове по обстоятелствена проверка – 46 броя; 

 актове за държавна собственост – 0 броя; 

 актове за общинска собственост – 45 броя; 

 договор за прехвърляне на търговско предприятие – 0 броя; 

 суперфиция – 4 броя; 
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 сервитут – 4 броя; 

 право на ползване – 2 броя; 

 други актове – 119 броя. 

През 2018г. са разпоредени общо 66 броя заличавания.  

През отчетната година съдията по вписванията при Районен съд - 

Трявна е разпоредил също издаването на 216 броя удостоверения, 64 

броя устни справки, 199 броя справки по молба на държавен орган и 

351 броя преписи от регистъра. Направени са 42 броя отбелязвания. 

Данните относно извършените вписвания от съдията по 

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

предходната година, през изминалата 2018г. се е увеличил броя на 

вписаните сделки за покупко-продажба, замени и наеми на недвижими 

имоти, както и законните ипотеки. Нарастване бележат също обявените 

завещания, делбите, констативните нотариални актови и нотариалните 

актове по обстоятелствена проверка. 

Обратно, намаляване през 2018г. спрямо 2017г. се констатира при 

вписванията на сделки за дарение, на договорни ипотеки, възбрани, 

решения на ОСЗ и другите актове. Много по-нисък е и броя на 

заличените ипотеки. 

И през изминалата година няма вписани актове за държавна 

собственост, а тези са общинска собственост са по-малко на брой 

спрямо предходната. 

Като цяло, през отчетната година се забелязва несъществено 

намаление в броя на извършените от съдията по вписванията при 

Районен съд – Трявна вписвания. 

До 15.08.2018г. съдията по вписванията при Районен съд – Трявна 

е извършвал вписвания на сделки от двама нотариуси - нотариус с 

рег.№619 на Нотариалната камара Стилиян Чернев и нотариус с 

рег.№706 на Нотариалната камара Станислав Лукаев. След посочената 

дата нотариус с рег.№619 на Нотариалната камара Стилиян Чернев е 

преустановил дейност, а архивът му е приет от съдията по вписванията 

Боряна Казасова. След 15.08.2018г. са извършвани вписвания на сделки 

само на нотариус с рег.№706 на Нотариалната камара Станислав 

Лукаев. 
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VІІІ. РЕВИЗИОННА ДЕЙНОСТ 

ПРЕЗ 2018г. 
През 2018г. в Районен съд – Трявна е извършена една проверка, 

възложена със заповед № 459/16.11.2018г. на Председателя на Окръжен 

съд – Габрово. Нейният обхват е дейността на съдиите и държавния 

съдебен изпълнител от Районен съд – Трявна, за периода 01.01.2018г. – 

30.11.2018г. 

Проверката е извършена на 11.12.2018г. 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: 

Организацията на административната дейност в Районен съд – 

Трявна се осъществява от председателя Вяра Петракиева. До 

5.04.2018г. като съдия в Pайонен съд – Трявна е работила съдия Мария 

Динева, след което за три месеца е бил командирован съдия Боян 

Косев. 

Организацията на общата и специализирана администрация е 

съобразена с изискванията на чл.17, ал.2 от ПАС. 

Изготвени са: Вътрешни правила за публикуване на съдебните 

актове, Регистър за заявленията за достъп до обществена информация и 

вътрешни правила за достъп до обществена информация.  

Постановените съдебни актове се публикуват ежедневно на 

Интернет страницата на съда, след тяхното постъпване и обработване в 

деловодната система, а мотивите към тях – в деня на изготвянето им и 

при съобразяване на Вътрешните правила на съда за организация на 

публикуването на съдебните актове. 

Предоставят се в края на всяко шестмесечие необходимите 

справки по чл.80, ал.1, т.13 и 14 от ЗСВ. 

Всички заповеди на Административния ръководител на съда са 

подредени в заповедна книга по реда на тяхното издаване и са 

номерирани. В съда се водят всички книги съгласно ПАС. 

Образуването на всички видове граждански и наказателни дела се 

извършва от Административния ръководител на съда. При 

репрезентативната проверка е констатирано, че всички дела се 

образуват при постъпването им или най-късно на следващия работен 

ден. 

Разпределението на всички дела се извършва електронно, според 

поредността на постъпването им и при спазване на принципа на 

случайния подбор. Електронното разпределение на делата се извършва 

от Председателя на съда. За резултата от случайното разпределение е 

съставян протокол, който е подреден по всяко дело. Спазват се 
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изискванията за разпределение на случаен принцип при направен отвод 

на съдията - докладчик. 

При репрезентативната проверка е констатирано, че при 

насрочването на наказателните дела се спазва разпоредбата на чл. 252 

НПК. 

При проверката не са констатирани дела, при които да е отменян 

ходът по същество на делото. 

Относно приключване на делата е представена подробна справка 

по съдии, предоставена от Председателя на съда, от която е видно, че 

всички граждански и наказателни дела са приключили в тримесечния 

срок. Няма дела продължили повече от една година. 

Анализът на данните сочи, че съдиите - докладчици са положили 

необходимите усилия да приключат делата в инструктивните срокове. 

Отлагане на граждански дела е допускано предимно за събиране на 

доказателства по искане на страните. Отлагане на наказателни дела е 

допускано в изключително малко случаи, касаещи осигуряване право 

на защита на подсъдими, както и за събиране на доказателства. 

Проверяващите не констатираха неоснователно отлагане на 

наказателни и граждански дела. 

Няма граждански и наказателни дела с изготвени съдебни актове 

извън месечния срок. 

Към момента на проверката не са установени спрени наказателни 

и граждански дела. 

При извършената репрезентативна проверка е установено, че се 

отбелязва издаването на изпълнителните листи, като се спазва 

разпоредбата на чл.406, ал.3 ГПК и издаването се удостоверява от 

съдия. 

През проверявания период при архивиране на гражданските и 

наказателни дела не са допускани пропуски.  

Книгата за веществените доказателства се води съобразно 

изискванията. 

През проверявания период има пет граждански дела, по които са 

били направени отводи. При проверката е констатирано, че във всички 

случаи отводите са мотивирани.  

При проверката на произволно избрани изпълнителни дела е 

констатирано, че съдебният изпълнител изключително стриктно спазва 

задълженията си по образуване и разглеждане на делата в 

инструктивните срокове. През проверявания период са перемирани 

общо 43 дела. 

След обобщение на резултатите от проверката за дейността на 

Районен съд – Трявна може да се направи извод, че е налице отлична 

организация на административната работа на съда от страна на 

председателя – съдия Вяра Петракиева, която освен това се справя 
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много добре и с преките си съдийски задължения. 
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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.  

Стрителството 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 и Районна прокуратура –Трявна, Служба по вписванията и 

Областно звено „Охрана“ гр. 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 остраняването 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 
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персонален компютър и лазерен принтер към него, монитор за съдията, 

звукозаписна техника и техника за озвучаване. 

 През изминалата година не са извършвани ремонтни дейности по 

сградата на Съдебната палата. 
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Х. ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 
През 2018г. 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, изключая 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 Dell Power Edge SC 

1420 SCSI, с прикачен към него UPS MGE PULSARM 3000, както и 

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

През изминалата година техническото оборудване на Районен съд 

– Трявна не е обновявано.  

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 
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скенери е 4, поради което и с оглед осигуряване на възможност всеки от 

тях да ползва в ежедневната си работа такова устройство, е необходимо 

предоставянето на още 6 скенера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

ХІ. ВЗЕТИ МЕРКИ ЗА 

ПОДОБРЯВАНЕ НА РАБОТАТА  
Административната дейност на Районен съд – Трявна е основана 

на спазване на изискванията на закона, както и на издаваните от 

административния ръководител на съда заповеди. В хода на нейното 

осъществяване основни цели са постигане на ефективно и качествено 

правораздаване, коректно и бързо обслужване на гражданите, както и 

добро взаимодействие между институциите. 

И през 2018г., също както и предходните години, 

административно-организационната дейност на Районен съд – Трявна е 

съобразена с изискванията на Закона за съдебната власт и Правилника 

за администрацията на съдилищата, доказателство за което са 

констатациите в доклада от ежегодната проверка на горестоящия 

Окръжен съд – Габрово. 

През отчетната година ежемесечно са издавани заповеди за 

утвърждаване на график за дежурството на съдии и съдебни служители, 

касаещи следващия календарен месец. 

И през 2018г. в Районен съд – Трявна са извършвани служебни 

справки за съдимост на съдебните заседатели при Районен съд – 

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

съдебната власт. 

В края на 2018г. 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 15.01.2018г. е извършена инвентаризация на делата за 2017г. 

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.  
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През 2018г. квалифицирани електронни подписи получиха 

двамата съдебни деловодители при Районен съд – Трявна, с цел 

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

и в Националната агенция по приходите. С квалифициран електронен 

подпис, освен съдиите в Районен съд – Трявна, разполага и държавния 

съдебен изпълнител при Районен съд – Трявна.  

Със заповед №175/28.12.2018г. на административния ръководител 

бе разпоредено бракуване и ликвидация на негодни материални активи, 

описани в предложение за бракуване и ликвидация на материални 

активи от нарочно назначена комисия за извършване на 

инвентаризация. 

През отчетната година бе въведено воденето на следните 

регистри: „Регистър на исканията за справки в НАП“, които се 

извършват през портала на НАП, чрез „Услуги с контролиран достъп“; 

„Регистър за справки в НБД „Население“; „Регистър на исканията за 

справки в НБД „Население“ от държавен съдебен изпълнител при 

Районен съд - Трявна. И в трите регистъра е разпоредено да се вписват: 

основание за извършване на справката; име, презиме, фамилия и ЕГН 

на лицето за справка; дата и час на извършената справка; имена на 

служителя, извършил справката. Проверката на регистъра е възложена 

да се извършва ежемесечно от административния секретар на съда. 

В съответствие със законовите изисквания бяха създадени и 

Регистър на декларациите за несъвместимост по чл.35 ал.1 т.1 от 

ЗПКОНПИ,  Регистър на декларациите за несъвместимост по чл.35 ал.1 

т.3 от ЗПКОНПИ, Регистър на декларациите за имущество и интереси 

по чл.35 ал.1 т.2 ЗПКОНПИ. Назначена бе и комисия, която да 

извършва приемането на декларациите по чл.35 ал.1 ЗПКОНПИ, 

проверката, съхранението им и производство по установяване на 

конфликт на интереси на служителите в Районен съд – Трявна. 

Утвърдени бяха вътрешни правила за „Изплащане 

възнаграждения на вещите лица, съдебните заседатели, свидетели, 

съдебни преводачи в Районен съд – Трявна“. 

И през изминалата година Районен съд – Трявна, съвместно с 

Районна прокуратура – Трявна и СУ „П.Р. Славейков“, се включи в 

образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и 

гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. В рамките на 

нея бяха осъществени срещи с ученици от различни класове на СУ 

„П.Р. Славейков“ и изнесени лекции на теми: „Час за правна култура“, 

„Как може да защитим правата си чрез съдебните институции. Видове 

съдебни услуги. Достъп до правосъдие. Как да се предпазим да не 

станем жертва на престъпления? Детско правосие. Непълнолетните 

лица и правосъдието – жертви и извършители на престъпление“, 
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„Децата и компютърните/кибер престъпления“, „Представяне на 

професиите съдия, прокурор, следовател и запознаване със статута на 

магистратите“, „Трафик на хора“, „Домашното насилие над малолетни 

и непълнолетни и мерките за защита на правата на жертвите“. В края на 

последната лекция всеки ученик получи от административните 

ръководители на Районен съд – Трявна и Районна прокуратура – Трявна 

книга с Конституцията на Република България и удостоверение за 

участие в образователната програма. 

През изминалата 2018г. на съдии и съдебни служители не са 

налагани наказания. 

През 2018г. чрез Районен съд – Трявна е събрана сума в размер на  

55 700 лева по бюджета на съдебната власт. 

 

ХIІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Настоящият доклад отчита резултатите от дейността на Районен 

съд – Трявна през 2018г. Те показват по-висока натовареност в работата 

на съдии и съдебни служители спрямо предходните години, при 

запазване показателите за качествено и срочно правораздаване. 

Изнесените данни обосновават и извод за добра организация при 

осъществяване на аминистративната дейност.  

Надявам се през 2019г. да бъде запазена констатираната в 

настоящия отчетен доклад положителна оценка в работата на Районен 

съд – Трявна. Една от предпоставките за това е комплектоването на 

съдийския щат след приключването на обявения от Висшия съдебен 

съвет конкурс за преместване на длъжността „районен съдия“. 

 

Административен ръководител – 

Председател на Районен съд - Трявна: .................................................... 

                     /Вяра Петракиева - Велинова/ 


