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Районен съд гр. Трявна е най-малкият от общо четирите 
районни съдилища, включени в Габровски съдебен окръг. 
Съдебният му район включва общо 106 селища, от които два 
града – общинският център гр. Трявна и гр. Плачковци, както и 
следните села: Трявна, Бижовци, Войниците, Добревци, Долни 
Томчевци, Кръстеняците, Недялковци, Околиите, Генчовци, 
Рачовци, Скорците, Стайновци, Тодореците, Плачковци, 
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, Кашенци, Матешовци, 
Николаево, Белица, Армянковци, Глутниците, Димчевци, 
Драндарите, Дъскарите, Иван Димов, Маневци, Раевци, 
Райнушковци, Престой, Дървари, Койчовци, Милевци, 
Могилите, Ошаните, Рашовите, Ябълковци, Явор. Населението 
наброява общо около 11 хил. души. 

Заетостта на живущите в населените места на Община 
Трявна е предимно в сферата на производството и 
туристическите услуги.  

Основните производства в района са свързани с 
дървообработването, мебелното производство, текстилната и 
трикотажна промишленост. Проспериращо развитие имат 
занаятите като резбарство и иконопис.  
 През последните години Община Трявна се утвърди и като 
предпочитан туристически център, предлагащ на гостите си уют 
и комфорт за приятна и спокойно почивка, посредством 
красивата си природа, чистота и подреденост, както и със 
запазения си възрожденски дух и самобитност. Понастоящем в 
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общината има изградени почивни бази с над 1250 легла, като 
броят им непрекъснато се увеличава. 
 Измежду сградите, които допринасят за красотата на гр. 
Трявна и общината е тази на Съдебната палата, разположена в 
центъра на града, в непосредствена близост до Община Трявна и 
точно срещу СОУ „П. Р. Славейков“. 
  В сградата се помещават Районен съд – гр. Трявна, 
Районна прокуратура – гр. Трявна, Служба по вписванията – гр. 
Трявна и ОЗ „Охрана“ гр. Габрово. 
 Основните принципи в работата на съдии и съдебни 
служители в Районен съд гр. Трявна са добро и внимателно 
обслужване на гражданите, нуждаещи се от съдействието на съда, 
както и бързина, качество и ефективност при осъществяване на 
правораздавателната дейност. 
 В съответствие с разпоредбата на чл.80 ал.1 т.2 б.“а“ от 
Закона за съдебната власт, Районен съд – гр. Трявна отчита 
следните резултати от дейността си през изминалата 2015г.: 
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І. 1. Брой на работещите в Районен съд – гр. Трявна 
съдии, държавни съдебни изпълнители, съдии по 
вписванията /незаети щатни бройки/; движение на 
кадрите 
 
 През отчетната 2015г. кадровата обезпеченост на Районен 
съд – гр. Трявна по щат е, както следва: двама съдии – един 
председател и един районен съдия, един съдебен изпълнител и 
един съдия по вписванията.  
 Така утвърденият щат бе изцяло зает през отчетната 2015г. 

Длъжността административен ръководител се заемаше от 
съдия Вяра Петракиева – Велинова. Като районен съдия 
работеше Мария Динева. 

Поради изтичане мандата на досегашния административен 
ръководител, в края на 2014г. бе открита процедура за избор на 
нов председател. С решение по протокол №5 от заседание на 
Висшия съдебен съвет, проведено на 05.02.2015г., съдия Вяра 
Петракиева – Велинова бе назначена, на основание чл.194 б ал.1 
от Закона за съдебната власт, на длъжността „административен 
ръководител – председател“ на Районен съд – гр. Трявна, с ранг 
„АС“. Въз основа на посоченото решение, с акт №4/23.02.2015г., 
съдия Вяра Петракиева – Велинова встъпи в изпълнение на 
длъжността. 

Като държавен съдебен изпълнител през 2015г. работеше 
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 бе насрочено през изминалата година. 

Съдия по вписвания беше Боряна Стефанова Казасова – 
Драмова.   

С оглед натовареността на съда към настоящия момент не е 
налице необходимост от увеличаване на щатната численост на 
съдиите. 

Повечето от съдиите в Районен съд – гр. Трявна са с 
продължителен юридически и съдийски стаж.  

Административният ръководител Вяра Петракиева – 
Велинова притежава 13 години юридически и съдийски стаж. 
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 Районният съдия Мария Динева има 38 години 
юридически стаж, като 30 от тях са съдийски. 

Съдията по вписванията Боряна Казасова – Драмова 
притежава 15 години юридически стаж, като 7 от тях са 
съдийски. 

Съдебният изпълнител Радомира Ковачева е с 10 години 
юридически стаж, от които четири съдийски. 

И двамата районни съдии в Районен съд – гр. Трявна са с 
ранг „съдия в АС“. 

И двамата съдии в Районен съд – гр. Трявна са с 
комплексна оценка „много добра“ от последната извършена 
периодична атестация. 

 
 І. 2. Анализ на натовареност 
  

І. 2. 1. Натовареност по видове дела 
 

Магистратите в Районен съд – гр. Трявна разглеждат, както 
граждански, така и наказателни дела. Делата се разпределят на 
принципа на случайно разпределение, съобразно 
Централизирания модул за разпределение на делата, който бе 
утвърден от Висшия съдебен съвет през изминалата 2015г., както 
и въз основа на приетите в съда Вътрешни правила за случайно 
разпределение на делата. 

Председателят на съда разглежда 70% от всички граждански 
дела, както и 20% от наказателните дела. Районният съдия е с 
натовареност 30% от гражданските дела, както и 80% от 
наказателните дела.  

Въз основа на заповед №25/24.03.2014г. е утвърден график 
за дежурство на съдиите в Районен съд – гр. Трявна за всеки от 
работните дни на седмицата, като по силата на утвърдените 
Вътрешни правила за случайно разпределение на делата, на 
дежурния съдия се разпределят постъпилите дела, както следва: 

Граждански дела: 
 - откази от наследство; 

- разрешения за теглене на влогове или разпореждане с 
имущество на малолетни или непълнолетни, или на поставени 
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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. 

            Наказателни дела: 
- 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. 
 Средната натовареност на съдиите спрямо общия брой на 
делата за разглеждане през 2015г. е 25.50 броя дела месечно. 
Спрямо решените дела натовареността е 24.25 броя дела 
месечно. 
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 Средната натовареност спрямо общия брой на 
гражданските дела на един съдия е 14.96 дела месечно. Спрямо 
свършилите дела натовареността е 14.25 дела месечно.  
 Средната натовареност спрямо общия брой на 
наказателните дела на един съдия е 10.54 дела месечно. Спрямо 
свършилите дела натовареността е 10.00 дела месечно. 
 Действителната натовареност спрямо общия брой на делата 
за разглеждане е 25.50 дела месечно. Спрямо свършените дела 
натовареността е 24.25 дела месечно. 
 
 І. 2. 2. Оценка за дейността на Районен съд – гр. 
Трявна и съдиите в съответствие с показателите 
натовареност и качество 
 
 През 2015г. в Районен съд - гр. Трявна са разгледани общо 
612 дела, от които 359 броя граждански дела и 253 броя 
наказателни дела. 

През отчетната година, от съдебни такси и лихви към 
тях, в Районен съд – гр. Трявна са събрани 34 880.00 лв. 
/тридесет и четири хиляди осемстотин и осемдесет лева/, 
които са постъпили в бюджета на съдебната власт. 

Отчетените от съдиите индивидуални резултати са 
следните: 

Вяра Ангелова Петракиева – административен 
ръководител – председател 

През 2015г. съдия Вяра Петракиева е имала за разглеждане 
общо 334 броя дела, от които 221 броя граждански и 113 броя 
наказателни. Постановила е 282 съдебни акта по същество. 
Общо свършени са 319 броя дела. От обжалваните и върнати 
през отчетния период дела 23 броя са потвърдени, 4 броя са 
отменени и 3 бр. са изменени. 

Съдия Мария Стоянова Динева  
Съдия Мария Динева е имала за разглеждане общо 278броя 

дела, от които 138 броя граждански и 140 броя наказателни. 
Постановила е 218 акта по същество. Общо свършени са 263 
броя дела. От обжалваните и върнати през отчетния период дела 
22 броя са потвърдени, 4 броя са отменени и 1 брой са 
изменени.  
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С цел повишаване качеството на правораздаването съдиите  
от Районен съд – гр. Трявна участваха през 2015г. в следните 
обучения: 
 съдия Вяра Петракиева  

Регионално обучение на тема „Общоопасни престъпления 
по глава ХІ от НК /престъпления по чл.343-345 НК, 
престъпления по чл.354а – чл.354в НК/, Настаняване на 
задължително лечение по Закона за здравето“. 
 Анализът на свършеното през 2015г. показва, че съдиите в 
Районен съд – гр. Трявна са запазили нивата си на натовареност 
от предходната година, като има леко увеличение, което е 
следствие по-голямото постъпление на граждански дела през 
годината. През 2015г. в Районен съд – гр. Трявна са постъпили 
общо 578 броя дела, спрямо 543 броя дела през 2014г. и 523 броя 
дела през 2013г. 
 През 2015г. средната натовареност на съдиите от Районен 
съд - гр. Трявна спрямо общия брой на делата за разглеждане е 
25.50 броя месечно, т.е почти достига средната за страната, която 
за 2014г. е била 25.58 броя дела месечно /данните за 2015г. не са 
изнесени към момента на изготвяне на доклада/. Спрямо 
решените дела натовареността на съдиите от Районен съд – гр. 
Трявна през отчетната година е 24.25 броя дела месечно, а това е 
над средната за страната, която за 2014г. е 21.44 броя дела 
месечно. 
 По отношение показателя качество на постановяваните 
съдебни актове резултатите смятам показват, че  осъществяваната 
от съдиите в Районен съд – гр. Трявна правораздавателна 
дейност е на много добро ниво, като отговаря в максимална 
степен на принципите за бързина, качество и ефективност. 

 
  І. 3. Служители в помощните звена и канцелариите 
/брой на служителите/. 
 
 В началото на отчетния период в съда работеха общо десет 
на брой съдебни служители, разпределени в следните 
длъжности: главен специалист човешки ресурси и 
административна дейност – 1 брой; главен счетоводител – 1 
брой; съдебен секретар – протоколист – 2 броя; съдебен 
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деловодител – 2 броя; съдебен архивар – 1 брой; призовкар – 1 
брой; чистач – 1 брой; работник поддръжка - огняр – 1 брой.  
 Броят на съдебните служители не бе променен през 
годината. 
 Главният специалист  човешки ресурси и административна 
дейност е Цанка Димова, която е служител с двадесет годишен 
стаж в съдебната система. Осъществява ръководство на работата 
на администрацията в съда, както и всички останали, вменени й 
от длъжността функции. 

Главен счетоводител е Диана Иванова, която е с десет 
годишен стаж в съдебната система, но с повече от 35 годишен 
опит, който й позволява да се справя с ограничения през 
последните години бюджет на съда. 

Виолета Драгановска и Христина Тунева са съдебните 
секретари на Районен съд гр. Трявна, като първата от тях е с най-
дългогодишен стаж измежду съдебните служители – 25 години. 
Христина Тунева е последното попълнение в числения състав на 
Районен съд – гр. Трявна. Същата бе назначена след проведен 
през 2011г. конкурс за заемане на длъжността. 

В Районен съд – гр. Трявна има двама съдебни 
деловодители – Румяна Борисова и Петър Василев. Борисова е с 
25 годишен стаж в системата и обслужва гражданското и 
наказателно деловодство, както и „Бюро съдимост“. На Василев 
са вменени функциите на деловодител в Съдебно – 
изпълнителната служба на съда, като стажът му е 6 годишен в 
рамките на съдебната система. 

Съдебният архивар е Христина Минчева, която е с 15 
годишен съдебен стаж.  

Помощният персонал на съда включва: Недко Кънев - 
призовкар; Лазарина Генчева - чистач; Христо Димитров – 
работник поддръжка - огняр. И тримата са дългогодишни 
съдебни служители. 

През 2015г. на съдиите и съдебните служители от Районен 
съд – гр. Трявна не са налагани наказания. 

През изминалата 2015г. съдебни служители от Районен съд 
– гр. Трявна участваха в следните обучения за повишаване на 
професионалната квалификация, както следва: 
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съдебен деловодител Румяна Борисова - специализирано 
обучение за съдебни статистици и съдебни служители, 
извършващи статистическа дейност – по проект „Повишаване 
на компетентността на съдебните служители – статистици в 
органите на съдебната власт и на членовете на комисия 
„Професионална квалификация, информационни технологии и 
статистика“ и на комисия „Анализ и отчитане степента на 
натовареност на органите на съдебна власт“ под приоритет 2.4. 
„Компетентна съдебна система и ефективно управление на 
човешките ресурси“. 

Трима от съдебните служители през изминалата 2015г. 
имаха право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, а това са 
– главния специалист човешки ресурси и административна 
дейност Цанка Димова, чистача Лазарина Генчева и работника 
по поддръжката Христо Димитров. С оглед промените в КТ, 
настъпили през лятото на миналата година, които предоставиха 
възможност на работодателя да прекрати трудовия договор на 
служител с придобито право на пенсия за осигурителен стаж и 
възраст, както и въз основа на препоръките, дадени от Висшия 
съдебен съвет за приложение на посочения текст от закона, през 
м. декември 2015г. бе връчено предизвестие за прекратяване на 
трудовото правоотношение със заемащия длъжността „чистач“ – 
Лазарина Генчева. По отношение на останалите двама 
служители с придобито право на пенсия за осигурителен стаж и 
възраст бяха предприети също такива действия, но след края на 
отчетния период, тъй като едновременното напускане на трима 
от общо десетте съдебни служители в Районен съд – гр. Трявна 
можеше да доведе до затрудняване работата на съда. 

На почти всички съдебни служители от административния 
персонал на Районен съд – гр. Трявна е възложено, с разписване 
в длъжностните им характеристики, извършване и на друг вид 
дейности, извън тези, специфични за длъжността, която заемат. 
Това позволява взаимното им заместване в случай на отсъствие, 
което от своя страна спомага да не бъде нарушаван работният 
процес и да не се отразява отсъствието на отделния служител на 
функционирането на съда. 

Щатът на съдебните служители като цяло е максимално 
оптимизиран, поради което няма възможност за неговото 
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намаляване. 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 на всяка от двете. Броят на 
съдебните секретари обаче не може да бъде намален, тъй като и 
броят на съдиите е двама, а всеки от тях следва да има отделен 
съдебен секретар, за да може да осъществява ефективно 
правораздавателната си дейност. От двамата съдебни 
деловодители, единият обслужва съдебно изпълнителната 
служба, поради което остава само един съдебен деловодител, 
натоварен с работата и по граждански, и по наказателни дела. 
Този служител обслужва и „Бюро съдимост“.  

По принцип, невисоката натовареност на Районен съд – гр. 
Трявна спрямо средната за страната, не поставя изисквания за 
увеличаването му за в бъдеще. Въпреки това съм на мнение, че 
перспективите в развитието на съдебната система и в частност на 
съдилищата, налагат в щатното разписание на всеки български 
съд да съществува бройка за длъжността „системен 
администратор“. Такава длъжност липсва в утвърдения за 
Районен съд – гр. Трявна щат, а смятам е необходимо, с оглед 
въвеждането на електронно правосъдие, създаването на 
електронни папки и възможността за отдалечен достъп по 
делата, поддържането на интернет страницата на съда по начин, 
който да е удобен и полезен за гражданите. За всички тези 
дейности са необходими знанията и уменията на специалист в 
областта, който да е запознат и изцяло ангажиран с проблемите 
в работата на съда. 

Към настоящия момент, на заемащ длъжността „системен 
администратор“ в Районна прокуратура – гр. Трявна е възложено 
изпълнението на задълженията по обслужване на 
компютърните, периферни техники и програми на Районен съд 
– гр. Трявна. Това решение смятам и сега не отговаря в 
достатъчна степен на нуждите на съда, тъй като системният 
администратор на Районна прокуратура – гр. Трявна не може да 
бъде винаги на разположението на съдии и съдебни служители, 
както и не познава спецификите в работата им, но изложените 
по-горе посоки в развитието на съдилищата ще поставят в още 
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по-голяма степен нуждата от разкриване на щат за „системен 
администратор“ в Районен съд – гр. Трявна. 
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І. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА     
 
 
 
 І. 1. Брой на постъпилите граждански дела. 
Средномесечно постъпление на един съдия на база 12 
месеца. 
 
 Броят на постъпилите през 2015г. граждански дела е 339. 
От тях броят на новообразуваните дела по искове по СК е 27, 
облигационните искове са 17 броя, 2 броя са исковете по КТ, а 
вещните 7 броя. 
 От общо постъпилите през миналата година 339 броя 
граждански дела, 184 броя са дела по чл.410 и чл.417 ГПК. 
Разликата между тях е 155 броя граждански дела. 
 Средномесечното постъпление на един съдия от Районен 
съд – гр. Трявна за отчетната 2014г. е 14.12 дела. 
 
 І. 2. Брой на гражданските дела за разглеждане към 
31.12.2015г.  
 
 Общият брой на делата за разглеждане към посочената дата 
е 359. 
 По видове дела същите се разпределят, както следва: 

• граждански дела по общия ред –  119 броя; 

• производства по чл.310 ГПК – 6 броя; 

• административни по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ – 0 броя; 

• частни граждански дела – 47 броя; 

• дела по чл.410 и чл.417 ГПК – 184 броя; 

• дела от и срещу търговци – 3 броя 

За сравнение броят на разглежданите през 2014г. дела в 
Районен съд – гр. Трявна е бил 329, както следва: 
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• граждански дела по общия ред – 130 броя; 

• производства по чл.310 ГПК – 8 броя; 

• административни по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ – 0 броя; 

• частни граждански дела – 51 броя; 

• дела по чл.410 и чл.417 ГПК – 136 броя; 

• дела от и срещу търговци – 4 броя 

 
За сравнение броят на разглежданите през 2013г. дела в 

Районен съд – гр. Трявна е бил  е 389. 
 По видове дела същите се разпределят, както следва: 

• граждански дела по общия ред –  152 броя; 

• производства по чл.310 ГПК – 11 броя; 

• административни по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ – 0 броя; 

• частни граждански дела – 33 броя; 

• дела по чл.410 и чл.417 ГПК – 184 броя; 

• дела от и срещу търговци – 9 броя 

  
 Сравнителният анализ с предходните две години показва, 
че през отчетната 2015г. се констатира увеличение в броя на 
постъпилите и разглеждани през отчетния период граждански 
дела спрямо предходната 2014г. Спрямо 2013г. обаче броят, 
както на постъпилите, така и на разглеждани дела е по-нисък. 
 Увеличението в броя на постъпилите и разглеждани дела в 
Районен съд – гр. Трявна през 2015г. спрямо предходната 2014г.  
произтича най-вече от завишение в постъплението на делата по 
чл.410 и чл.417 ГПК, тъй като през 2014г. броят на тези дела 
беше много по-нисък от 2013г. С достигнатите през изминалата 
година нива отстъплението през 2014г. е преодоляно, като прави 
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впечатление, че е налице пълен идентитет в броя на 
постъпилите, съответно разгледани дела по чл.410 и чл.417 ГПК, 
през 2015г. и 2013г. и този брой 184. 
 Съвсем леко увеличение има и в броя на постъпилите, 
съответно разгледани дела по общия исков ред през отчетната 
година спрямо предходната 2014г., но не и спрямо 2013г., когато 
са постъпили и разгледани най-много граждански дела по общия 
исков ред измежду сравнителните три. 
 В посока към намаление спрямо предходната 2014г. са  
разгледаните през 2015г. производствата по чл.310 ГПК, 
частните граждански дела и делата от и срещу търговци.  

Прави впечатление, че през изминалата година няма 
постъпили дела от и срещу търговци, а единствено разгледани 
такива от предходен период. 
 И през изминалата година в Районен съд – гр. Трявна, 
също както и предходните две години, няма разгледани 
административни дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ. 
  
 І. 3. Брой на свършените граждански дела 

 
Броят на свършените граждански дела през 2015г. e 342. От 

тях свършени в срок до 3 месеца са 325 дела или 95% от 
гражданските дела. 

За сравнение броят на свършените граждански дела  през 
2014г. e 309. От тях свършени в срок до 3 месеца са 293 дела или 
95% от гражданските дела. През 2013г. броят на свършените 
граждански дела  е 353, от които 342 или 97% са свършени в 
срок до 3 месеца. 
 Средномесечно свършените граждански дела от един съдия 
на база 12 месеца в Районен съд – гр. Трявна през 2015г. са 14.25 
дела. 

По видове дела броят на свършените през 2015г. 
граждански дела се разпределя, както следва: 

• граждански дела по общия ред –  104 броя, от които 88 
броя или 85% са свършени в срок до 3 месеца; 

• производства по чл.310 ГПК – 4 броя, от които 4 броя 
или  100% са свършени в срок до 3 месеца; 
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• частни граждански дела – 47 броя, от които 47 броя или 
100% са свършени в срок до 3 месеца; 

• дела по чл.410 и чл.417 ГПК – 184 броя, от които 183 
броя или 99% са свършени в срок до 3 месеца; 

• дела от и срещу търговци – 3 броя, от които 3 броя или 
100% са свършени в срок от 3 месеца. 

За сравнение броят на свършените през 2014г. граждански 
дела е бил 309, както следва: 

• граждански дела по общия ред –  115 броя, от които 99 
броя или 86 % са свършени в срок до 3 месеца; 

• производства по чл.310 ГПК – 7 броя, от които 7 броя 
или  100% са свършени в срок до 3 месеца; 

• частни граждански дела – 50 броя, от които 50 броя или 
100% са свършени в срок до 3 месеца; 

• дела по чл.410 и чл.417 ГПК – 136 броя, от които  136 
броя или 100% са свършени в срок до 3 месеца; 

• дела от и срещу търговци – 1 брой, от които 1 брой или 
100% са свършени в срок до 3 месеца. 

По видове дела броят на свършените през 2013г. 
граждански дела се разпределя, както следва: 

• граждански дела по общия ред –  119 броя, от които 112 
броя или 94% са свършени в срок до 3 месеца; 

• производства по чл.310 ГПК – 9 броя, от които 7 броя 
или  78% са свършени в срок до 3 месеца; 

• частни граждански дела – 32 броя, от които 32 броя или 
100% са свършени в срок до 3 месеца; 
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• дела по чл.410 и чл.417 ГПК – 184 броя, от които 184 
броя или 100% са свършени в срок до 3 месеца; 

• дела от и срещу търговци – 9 броя, от които 7 броя или 
78% са свършени в срок до 3 месеца. 

 
  І. 4. Брой на решените граждански дела с акт по 
същество 
 

Общият брой на решените граждански дела с акт по 
същество е 303. Това е 84.40% от разглежданите през 2015г. 
граждански дела. 
 По видове разпределението е, както следва: 

• граждански дела по общия ред – 76 броя; 

• производства по чл.310 ГПК – 2 броя; 

• административни по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ – 0 броя; 

• частни граждански дела – 43 броя; 

• дела по чл.410 и чл.417 ГПК – 180 броя; 

• дела от и срещу търговци – 2 броя. 

За сравнение броят на решените с акт по същество 
граждански дела през 2014г. е бил 262. Това е 79.64% от 
разглежданите през 2014г. граждански дела. 

По видове разпределението е, както следва: 
• граждански дела по общия ред – 84 броя; 

• производства по чл.310 ГПК – 5 броя; 

• административни по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ – 0 броя; 

• частни граждански дела – 42 броя; 

• дела по чл.410 и чл.417 ГПК – 131 броя; 
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• дела от и срещу търговци – 0 броя. 

Общият брой на решените граждански дела с акт по 
същество е 292. Това е 75.06% от разглежданите през 2013г. 
граждански дела. 
 По видове разпределението е, както следва: 

• граждански дела по общия ред – 83 броя; 

• производства по чл.310 ГПК – 6 броя; 

• административни по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ – 0 броя; 

• частни граждански дела – 29 броя; 

• дела по чл.410 и чл.417 ГПК – 174 броя; 

• дела от и срещу търговци – 0 броя. 

 
Изминалата година бележи съществено увеличение в броя 

на свършените с акт по същество граждански дела, спрямо 
предходната година. Спрямо 2013г. увеличението е 
незначително. Тогава със съдебен акт по същество са 
приключени общо 292 броя граждански дела. Броят им през 
2014г. е намалял на 262, а през отчетната година е нараснал на 
303 броя.  

Разликата спрямо предходната година произтича най-вече 
поради увеличения през изминалата година брой на разгледани 
и съответно решени с акт по същество дела по чл.410 и чл.417 
ГПК - от 131 броя, на 180 броя. През 2011г. са разгледани със 
съдебен акто по същество 35 броя частни граждански дела. 

Прави впечатление, че за разлика от предходните две 
сравнителни години, в които няма приключили със съдебен акт 
по същество дела от и срещу търговци, през отчетната година 2 
броя дела са приключили с такива актове. 

През отчетната 2013г., както и през предходните две 
години липсват приключили със съдебен акт по същество 
граждански административни производства по ЗСПЗЗ и 
ЗВСГЗГФ. 
 



25 

 

 
І. 5. Брой на прекратените граждански дела 
 
Прекратените граждански дела през 2015г. са 39 на брой.  

 По видове разпределението е, както следва: 
• граждански дела по общия ред – 28 броя; 

• производства по чл.310 ГПК – 2 броя; 

• административни по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ – 0 броя; 

• частни граждански дела – 4 броя; 

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

• дела от и срещу търговци –1 брой. 

За сравнение броят на прекратените граждански дела през 
2014г. е бил 47, както следва: 

По видове разпределението е, както следва: 
• граждански дела по общия ред – 31 броя; 

• производства по чл.310 ГПК – 2 броя; 

• административни по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ – 0 броя; 

• частни граждански дела – 8 броя; 

• дела по чл.410 и чл.417 ГПК – 5 броя; 

• дела от и срещу търговци –1 броя.   

 
Прекратените граждански дела през 2013г. са 61 на брой.  

 По видове разпределението е, както следва: 
• граждански дела по общия ред – 36 броя; 

• производства по чл.310 ГПК – 3 броя; 

• административни по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ – 0 броя; 
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• частни граждански дела – 3 броя; 

• дела по чл.410 и чл.417 ГПК – 10 броя; 

• дела от и срещу търговци – 9 броя. 

 
От сравнителните три години изминалата бележи най-

нисък брой на прекратените граждански дела. Прекратени през 
2015г. са били 10.86 % от разглежданите дела, през 2013г. – 
15.68%, а през 2014г. – 14.29%. 
 Най-честата причина за прекратяване на граждански дела 
през 2015г. е поради отвод на съдиите от Районен съд – гр. 
Трявна, заради което са прекратени 9 броя граждански дела. 
Следваща причина за прекратяване е отказ от предявения иск по 
реда на чл.233 ГПК. На това основание са прекратени 4 броя 
граждански дела. Неотстраняване на констатирани от съдията – 
докладчик нередовности на исковата молба е причина за 
прекратяването на 4 броя граждански дела. 
 Измежду останалите причини за прекратяване на 
граждански дела през 2015г. са: изпращане на делото по 
подсъдност на друг съд, липса на правен интерес от предявения 
иск, поради присъединяване на дело към друго гражданско дело 
и пр. 
 За първа година от сравнителните три отводът на съдиите 
от Районен съд – гр. Трявна е най-честа причина за прекратяване 
на граждански дела. Всички отводи са били мотивирани, което е 
констатирано и при направената от Окръжен съд – гр. Габрово 
ежегодна проверка на делата. От справката е видно, че 3 броя от 
отводите са по причина, че ответник по делата е горестоящия 
Окръжен съд – гр. Габрово. По 2 броя граждански дела 
основанието за отвод на съдиите от Районен съд – гр. Трявна е, 
че ответници са били адвокати от АК – гр. Габрово. По други 2 
броя граждански дела отводът на съдиите е бил поискан от 
ищеца, тъй като същият е имал и други дела за разглеждане в 
Районен съд – гр. Трявна, които са приключили с нежелан от 
страната резултат. 
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  І. 6. Висящи граждански дела в края на отчетния 
период 
  
 Останалите несвършени граждански дела в края на 
отчетния период са 17 броя, разпределени по видове, както 
следва: 

• граждански дела по общия ред – 15 броя; 

• производства по чл.310 ГПК – 2 брой; 

• административни по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ – 0 броя; 

• частни граждански дела – 0 броя; 

• дела по чл.410 и чл.417 ГПК – 0 броя; 

• дела от и срещу търговци – 0 броя. 

 
  І. 7. Обжалвани съдебни актове 
 

През 2015г. броят на обжалваните граждански дела е 20 или 
5.57% от делата за разглеждане. През 2014 този брой е бил 31 
или 9.43% от делата за разглеждане, а през 2013г. –  18  което е 
4.63 % от разглежданите дела. 
 От обжалваните и върнати през отчетния период 
граждански дела, потвърдени са 17 броя, 6 броя са отменени и 3 
броя са изменени. 
 Отменените съдебни актове са следните:  
 С решение по гр.д. №142/2012г. по описа на РС – гр. 
Трявна е отхвърлен предявен иск с правно основание чл.422 
ГПК, предявен като продължение на заповедно производство по 
чл.417 ГПК, в което заповедта за незабавно изпълнение е 
издадена въз основа на запис на заповед.  Така постановеното 
решение е потвърдено от въззивната инстанция, но със свое 
решение ВКС на РБ е отменил въззивното решение, като е 
уважил предявения иск. Това решение на ВКС на РБ е във връзка 
с постановеното междувременно Тълкувателно решение 
№4/2013г. от 18.06.2014г. по т.д. №4/2013г. на ОСГК на ВКС. 
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 С решение по гр.д. №184/2012г. по описа на РС – гр. 
Трявна предявен по делото иск с правно основание чл.45 ЗЗД е 
частично уважен, като ответникът е осъден да заплати на ищеца 
обезщетение за неимуществени вреди от ПТП в размер на 
2000.00 лв. До пълния размер на сумата от 15 000 лв. искът е 
отхвърлен. При въззивното обжалване първоинстанционното 
решение е потвърдено, но при касационната проверка, 
предявената искова претенция е изцяло отхвърлена. 
 С решение по гр.д. №175/2013г. по описа на РС – гр. 
Трявна е допусната делба на самостоятелни обекти в жилищна 
сграда, етажна собственост, ведно с прилежащи помещения. Със 
съдебния акт на ОС – гр. Габрово искът за делба е отхвърлен по 
съображение за придобиване по давност от всеки от 
съделителите на съответни самостоятелни обекти. Решението на 
въззивната инстанция не е допуснато до касационно обжалване 
от ВКС на РБ. 
 С решение по гр.д. №229/2013г. по описа на РС – гр. 
Трявна е обявен за окончателен предварителен договор за 
покупко - продажба на недвижим имот. След въззивното 
обжалване предявения иск по чл.19 ал.3 ЗЗД е отхвърлен, като 
това решение не е допуснато до касационна проверка. 
 С решение по гр.д. №107/2015г. по описа на РС – гр. 
Трявна е отхвърлено искане на Дирекция „Социално 
подпомагане“ гр. Габрово за настаняване на дете в 
професионално приемно семейство, по съображение, че детето, 
чието настаняване се иска, е на два месеца, а професионалното 
приемно семейство е подходящо за настаняване на деца на 
възраст от 1 до 5 години. При обжалването пред въззивната 
инстанция е представено доказателство, че на приемното 
семейство е разрешено да отглежда и деца от 0 месеца до 11 
години. 
 С определение по ч.гр.д. №252/2014г. съдията – докладчик 
е оставил без уважение искане за присъждане на разноски в 
конкретно посочен размер, като при обажлаването му пред 
Окръжен съд – гр. Габрово искането е било уважено и 
разноските присъдени в полза на поискалата ги страна. 
 Изменените 3 броя граждански дела касаят: 1 брой 
гражданско дело, по което след въззивното обжалване е 
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отхвърлен уважен от районния съд иск по чл.109 ЗС, по причина 
ангажирано пред окръжния съд ново доказателство; 1 брой 
гражданско дело, което въззивната инстанция е отменила само в 
частта, с която е уважен един от предявените искове, като същият 
е отхвърлен; 1 брой гражданско дело, в което 
първоинстанционният съд е уважил частично предявените по 
делото искове за суми, като след въззивното обжалване 
присъдените в полза на ищеца суми са намалени. 

При анализ на причините за отмяна и изменение на 
съдебните актове се установява, че този резултат е или следствие 
на различните правни изводи при инстанционното разглеждане 
на делата, или представяне на ново доказателство в хода на 
въззивното производство. 

 
  І. 8. Процентно съотношение на отменените, 
изменените и оставени в сила съдебни актове по 
граждански дела с решените по същество 
 

Съотношението на изменените с решените по същество 
съдебни актове е 0.99 %.   

 Съотношението на потвърдените с решените по същество 
съдебни актове е 5.61 %. 
 Съотношението на отменените с решените по същество 
съдебни актове е 1.99 %. 
  
        І. 9. Данни за гражданските дела 
 
 При съпоставка на постъплението в гражданските дела през 
сравнителните години е видно, че през отчетната 2015г. се 
установява увеличение в броя на заведените граждански дела 
спрямо предходната 2014г. и това увеличение е 16%. Спрямо 
2013г. се касае за несъществено намаление. Образувани през 
2015г.  са 339  броя граждански дела. Постъпилите през 2014г. и 
2013г.  са съответно 293 броя и 356 броя.    

Новообразуваните искове по СК през 2015г., в т.ч. и 
получените по подсъдност (няма такива), са 27 броя. През 2014г. 
същите са били 26 броя, а през 2013г. – 40 броя. Всичко делата за 
разглеждане от този вид са 29 броя. Свършени са 26 броя дела. 



30 

 

Обжалвано е 1 брой дело. Останали несвършени в края на 
периода са 3 броя дела. 
 Новопостъпилите облигационни искове през 2015г., в т.ч. 
и получените по подсъдност (2 броя дела), са 17 броя. През 
2014г. същите са били 21 броя, а през 2013г. – 32 броя. Всичко 
делата за разглеждане от този вид са 23 броя. Свършени са 21 
броя. Обжалвани са 7 броя, а останалите несвършени дела в края 
на периода са 2 броя. 
 При вещните искове постъплението през 2015г., в т.ч. и по 
подсъдност (2 броя дела), е 7 броя. През 2014г. същото е било 7 
броя, а през 2013г. – 14 броя. Всичко делата за разглеждане от 
този вид са 10 броя. Свършени са през годината 5 броя дела. 
Обжалвани са 3 броя дела, а останалите несвършени дела в края 
на периода са 5 броя. 
 Образуваните през предходната година делбени 
производства са 8 броя. Същите са били 6 на брой през 2014г. и 
9 на брой през 2013г. Общо за разглеждане от този вид са 12 
броя дела. Свършени от тях са 7 броя. Обжалвани дела няма. 
Останалите несвършени дела в края на периода са 5 броя. 
 Новопостъпилите искове по КТ, включително и по 
подсъдност (няма такива), са 2 броя, спрямо 2 броя през 2014г. и 
5 броя през 2013г. Общо за разглеждане делата са 2. От тях 
свършени са 2 на брой. Обжалвани дела няма. Несвършени дела 
в края на периода няма. 
 През изминалата година се констатира запазване нивата на 
постъпление по отделните видове искове, като няма съществени 
особености спрямо предходната 2014г. Така например: през 
2014г. са образувани 26 броя искове по СК, а през 2016г. – 27 
броя; през 2014г. за заведени 14 броя облигационни искове, а 
през 2015г. – 15 броя; през 2014г. са предявени 7 броя вещни 
искове, а през 2015г. – 5 броя; през 2014г. са били образувани 6 
делбени производства, а през 2015г. – 8 броя. Това показва, че е 
налице устойчивост в постъпващите в Районен съд – гр. Трявна 
видове граждански дела. 
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ІІ. НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 
 
 
 ІІ. 1. Брой на постъпилите наказателни дела. 
Средномесечно постъпление на един съдия на база 12 
месеца 
 
 Броят на постъпилите през 2015 година е 239. От тях най-
голям дял имат частните наказателни дела – 141 на брой, 
следвани от наказателните дела от общ характер  – 48 броя. 
 Средномесечното постъпление на един съдия от Районен 
съд – гр. Трявна за отчетната 2015г. е 9.96 дела. 
  
 ІІ. 2. Брой на наказателните дела за разглеждане към 
31.12.2015г. 
 

Общият брой на наказателните дела за разглеждане към 
посочената дата е 253. 
 По видове дела същите се разпределят, както следва: 

• наказателни общ характер дела – 52 броя; 

• наказателни частен характер дела – 3 броя; 

• дела по чл.78А НК – 17 броя; 

• частни наказателни дела – 108 броя; 

• частни наказателни дела – разпити – 34 броя;    

• административно-наказателен характер дела – 39 броя. 
 
За сравнение общият брой на разглежданите наказателни 

дела през 2014г. е бил 264, както следва: 
• наказателни общ характер дела – 59 броя; 

• наказателни частен характер дела – 3 броя; 

• дела по чл.78А НК – 16 броя; 
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• частни наказателни дела – 129 броя; 

• частни наказателни дела – разпити – 18 броя; 

• административно-наказателен характер дела – 39 броя 

  За сравнение общият брой на разглежданите наказателни 
дела през 2013г. е бил 186, както следва: 

 
 По видове дела същите се разпределят, както следва: 

• наказателни общ характер дела – 54 броя; 

• наказателни частен характер дела – 1 брой; 

• дела по чл.78А НК – 10 броя; 

• частни наказателни дела – 28 броя; 

• частни наказателни дела – разпити – 24 броя; 

• административно-наказателен характер дела – 69 броя. 

 
 По видове престъпления по глави от НК, броят на 
делата за разглеждане през 2015г. се разпределя, както 
следва: 
 

• Гл. ІІ – престъпления против личността – 3 броя; 

• Гл. ІІІ – престъпления против правата на гражданите – 2 
броя; 

• Гл. ІV – престъпления против брака, семейството и 
младежта – 2 броя; 

• Гл. V – престъпления против собствеността – 12 броя; 

• Гл. VІ – престъпления против стопанството – 8 броя; 
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• Гл. VІІ – престъпления против финансовата, данъчната 
и осигурителната системи – 0 броя; 

• Гл. VІІІ – престъпления против действията на държавни 
органи и обществени организации – 0 броя; 

• Гл. ІХ – документни престъпления – 0 броя; 

• Гл. Х - престъпления против реда и общественото 
спокойствие – 1 брой; 

• Гл. ХІ – общоопасни престъпления – 24 броя; 

• Гл. ХІІ – престъпления против отбранителната 
способност на републиката – 0 броя; 

• Гл. ХІV – престъпления против мира и човечеството – 0 
броя. 

 
 При сравнителен анализ на разглежданите наказателни 
дела през трите сравнителни години се установява, че през 
изминалата година има несъществено намаление в броя на 
разгледаните дела спрямо 2014г., но съществено увеличение 
спрямо 2013г. Тогава са били разгледани 186 броя наказателни 
дела. През 2014г. техният брой е нараснал на 264 броя, а през 
отчетната има леко спадане – на 253 броя. 
 2015г. бележи най-нисък брой на разгледаните наказателен 
общ характер дела – 52 броя, спрямо 59 броя през 2014г. и 54 
броя през 2013г. Въпреки това не може да се счете, че разликите 
са съществени и обосновават направата на конкретен извод 
относно постъпилите, съответно разгледани наказателен общ 
характер дела. 
 При наказателния частен характер дела през изминалата 
година се констатира устойчивост в постъплението спрямо 
предходните две, но като цяло броят на разглежданите 
наказателни дела от този вид не е голям в Районен съд – гр. 
Трявна. 
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  Също устойчивост се забелязва и в броя на разгледаните 
дела по чл.78а НК, само че през последните две години – съотв. 
16 броя през 2014г. и 17 броя през 2015г., тъй като 2013г. от този 
вид наказателни дела са разгледани по-малък брой, а именно – 
10. 
 Частните наказателни дела за разглеждане през отчетната 
година са по-малък брой спрямо 2014г., но като цяло през 
последните две сравнителни години тези дела са с много по-
голям брой спрямо 2013г. Причината, както бе посочено и в 
предходния доклад за работата на съда – този от 2014г. е, че през 
2014г. като частни наказателни дела започна образуването на 
всички разглеждани до този момент искания за разкриване на 
данни от мобилни оператори, което доведе до съществено 
увеличение в броя на образуваните и съответно разглеждани 
частни наказателните дела. През 2013г. са разгледани общо 28 
броя частни наказателни дела, през 2014г. – 129 броя, а през 
2015г. – 108 броя. 
 Измежду частните наказателни дела през отчетната година 
най-голям дял имат исканията за разкриване на данни от 
мобилни оператори, които от 2015г. са провеждат пред  Районен 
съд – гр. Трявна по реда на НПК, т.е. по искане на прокурор от 
Районна прокуратура – гр. Трявна, докато преди това 
производствата се развиваха по реда на Закона за електронните 
съобщения. От всички 108 броя разгледани частни наказателни 
дела през 2015г., исканията за разкриване на данни от мобилни 
оператори са 76 броя. Измежду останалите частни наказателни 
дела най-висок брой имат исканията по Закона за кредитните 
институции, както и исканията за разрешаване или одобрение на 
претърсване и изземване. 
 През изминалата година са разгледани най-много частни 
наказателни дела – разпити от трите сравнителни години – 34 
броя. За сравнение техният брой през 2014г. е бил 18, а през 
2013г. – 24 броя. Смятам, че една от причините за това е 
обстоятелството, че на територията на Община Трявна 
зачестяват случаите на т.нар. „телефонни измами“, при които 
пострадали са възрастни, а в някои случаи и болни хора, чиито 
показания се преценява от органите на досъдебното 
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производство, че следва да бъдат закрепени чрез разпита им 
пред съдия. 
 През отчетната година административно – наказателният 
характер дела запазват нивата си от предходната година. През 
тези две години са разгледани еднакъв брой такива дела, а 
именно – по 39 броя. Спрямо 2013г. обаче се касае за 
съществено намаление в разгледаните дела от административно 
– наказателен характер, тъй като тогава са разгледани 69 броя 
дела. 
 По видове престъпления от НК най-голям дял от 
разглежданите през 2015г. наказателни дела имат общоопасните 
престъпления, следвани от престъпления против собствеността. 
Разликата между тези престъпления през предходните години 
беше несъществена, но през 2015г. се констатира, че е вече 
значителна. Разгледаните наказателни дела с обвинения за 
общоопасните престъпления през отчетната година са 24 броя, 
докато престъпленията против собствеността са 12 броя.  
 През изминалата година, наред с общоопасните 
престъпления и престъпленията против собствеността, 
значителен е броят и на престъпленията против стопанството. 
Положителното е, че този вид престъпления все пак бележат 
намаление спрямо предходната година, тъй като през 2015г. са 
разгледани общо 8 броя такива дела, докато през 2014г. те са 
били 17 броя. 
 
 ІІ. 3. Брой на свършените наказателни дела 
 

Броят на свършените наказателни дела през 2015г. е 240. В 
срок до 3 месеца са свършени 230 броя дела или 96% от делата. 
 Средномесечно свършените наказателни дела от един 
съдия на база 12 месеца в Районен съд – гр. Трявна през 2014г. са 
10 бр. 
 По видове дела броят на свършените през 2015г. 
наказателни дела се разпределя, както следва: 

• наказателни общ характер дела – 49 броя, от които 45 
броя или 92% са свършени в срок до 3 месеца; 
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• наказателни частен характер дела – 3 брой, от които 2 
брой или 67% са свършени в срок до 3 месеца; 

• дела по чл.78А НК – 17 броя, от които 16 броя или 94% 
са свършени в срок до 3 месеца; 

• частни наказателни дела – 106 броя, като 100% са 
свършени в срок до 3 месеца; 

• частни наказателни дела – разпити – 34 броя, като 
всички или 100% са свършени в срок до 3 месеца; 

• административно-наказателен характер дела – 31 броя, 
от които 27 броя или 87% са свършени в срок до 3 
месеца. 

 
За сравнение броят на свършените наказателни дела през 

2014г. е бил 250, от които 239 броя или 96% са свършени в срок 
до 3 месеца, както следва: 

• наказателни общ характер дела – 55 броя, от които 48 
броя или 87% 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 – 13 броя, като всички или 100% са 
свършени в срок до 3 месеца; 

• частни наказателни дела – 128 броя, от които 121 броя 
или 95% са свършени в срок до 3 месеца; 

• частни наказателни дела – разпити – 18 броя, като 
всички или 100% са свършени в срок до 3 месеца; 

• административно-наказателен характер дела – 35 броя, 
от които 31 броя или 89% са свършени в срок до 3 
месеца. 
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За сравнение броят на свършените наказателни дела през 

2013г. е бил 
• наказателни общ характер дела – 49 броя, от които 43 

броя или 88% 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 – 7 броя, като всички или 100% са 
свършени в срок до 3 месеца; 

• частни наказателни дела – 28 броя, като 96% 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 – 64 броя, 
от които 53 броя или 83% са свършени в срок до 3 
месеца. 

 
   ІІ. 4. Брой на решените наказателни дела с акт по 
същество 
 

Общият брой на решените наказателни дела с акт по 
същество е 197. Това са 77.86% от разглежданите през 2015г. 
наказателни дела. 
 По видове разпределението е, както следва: 

• наказателни общ характер дела – 23 броя; 

• наказателни частен характер дела – 1 брой; 

• дела по чл.78А НК – 16 броя; 

• частни наказателни дела – 96 броя; 

• частни наказателни дела – разпити – 34 броя; 
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• административно-наказателен характер дела – 27 броя. 

За сравнение общият брой на решените с акт по същество 
наказателни дела през 2014г. е бил 212, както следва: 

• наказателни общ характер дела – 35 броя; 

• наказателни частен характер дела – 0 брой; 

• дела по чл.78А НК – 11 броя; 

• частни наказателни дела – 121 броя; 

• частни наказателни дела – разпити – 16 броя; 

• административно-наказателен характер дела – 29 броя. 

 
За сравнение общият брой на решените с акт по същество 

наказателни дела през 2013г. е бил е 152.  
 По видове разпределението е, както следва: 

• наказателни общ характер дела – 34 броя; 

• наказателни частен характер дела – 0 броя; 

• дела по чл.78А НК – 7 броя; 

• частни наказателни дела – 25 броя; 

• частни наказателни дела – разпити – 24 броя; 

• административно-наказателен характер дела – 62 броя. 

 
Общият брой на решените с акт по същество наказателни 

дела през изминалата година бележи намаление спрямо 
предходната година, но увеличение спрямо 2013г. През 2015г. са 
решени с акт по същество 197 броя наказателни дела, спрямо 212 
броя през 2014г. и 152 броя през 2013г.  

Намалението спрямо предходната 2014г. е особено 
съществено при наказателния общ характер дела, тъй като през 
2013г. и 2014г. с такъв акт са приключили съответно 34 и 35 броя 
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наказателни дела, докато през отчетната година този брой е 
намалял на 23. 

Значително е намаление в решените с акт по същество 
частни наказателни дела през отчетната година спрямо 2014г. 
Тогава с такъв акт са приключили 121 броя дела, докато през 
2015г. 96 броя. Това е следствие намаление в постъплението на 
частните наказателни дела. Спрямо 2013г. обаче отчетната 
година има съществено увеличение на приключилите с акт по 
същество частни наказателни дела, което е също резултат от 
броя на образуваните такива дела през двете години. 

Измежду сравнителните три години само през отчетната е 
постановен съдебен акт по същество по наказателен частен 
характер дела. През другите две няма постановен съдебен акт по 
такъв вид дела. 
 Запазване на нивата от предходната година се забелязва 
през отчетната при постановени съдебни актове по същество по 
административно – наказателния характер дела. През 2015г. са 
постановени 27 броя такива акта, а през 2014г. 29 броя. Спрямо 
2013г. последните две години има съществено намаление в 
постановени съдебни актове по същество на административно-
наказателния характер дела, с оглед понижението на 
постъплението на тези дела. 

 
През 2015г. са постановени общо 24 броя осъдителни 

присъди. Осъдени са общо 52 лица. 
 
 ІІ. 5. Брой на прекратените наказателни дела  
 

Прекратените наказателни дела през 2015г. са 43 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 – 10 броя; 

• частни наказателни дела – разпити – 0 броя; 
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• административно-наказателен характер дела – 4 броя. 

 
За сравнение прекратените наказателни дела през 2014г. са 

били 37 на брой, както следва:  
• наказателни общ характер дела – 20 броя; 

• наказателни частен характер дела – 0 броя; 

• дела по чл.78А НК – 2 броя; 

• частни наказателни дела – 7 броя; 

• частни наказателни дела – разпити – 2 броя; 

• административно-наказателен характер дела – 6 броя. 
 

Прекратените наказателни дела през 2013г. са 21 на брой, 
разпределени по видове, както следва:  

• наказателни общ характер дела – 15 броя; 

• наказателни частен характер дела – 1 брой; 

• дела по чл.78А НК – 0 броя; 

• частни наказателни дела – 3 броя; 

• частни наказателни дела – разпити – 0 брой; 

• административно-наказателен характер дела – 2 броя. 

 
 От прекратените през 2015г. общо 43 броя наказателни 
дела, 27 броя са били прекратени със споразумение по чл. 382 и 
384 НПК. Този брой през 2014г. е бил 18, а през 2013г. - 15 броя. 
Това показва, че изминалата година бележи значително 
увеличение в броя на прекратените на това основание 
наказателни дела, спрямо предходните две и най-вече спрямо 
2013г. 
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През 2015г., както и през предходните две години, няма 
върнати за доразследване дела, също както предходните две 
години.  
 Другите причини за прекратяване на наказателни дела през 
изминалата година, също както и предходната година, са 
изключително многообразни. Такива причини например са: 
неподсъдност на делото; нередовности или просрочие на жалби 
по АНД, образувано по жалба срещу наказателно 
постановление; направени отводи от двамата съдии в Районен 
съд – гр. Трявна, което налага прекратяване на делото и 
изпращането му във ВКС на РБ за определяне на друг равен по 
степен съд; оттегляне на молба за кумулация; оттегляне на молба 
за съдебна реабилитация.  

През изминалата година не са прекратявани наказателни 
дела поради отвод на съдиите от Районен съд – гр. Трявна. 
 

ІІ. 6. Висящи дела в края на отчетния период 
 

Висящите в края на отчетния период наказателни дела са 13 
броя, както следва: 

• наказателни общ характер дела – 3 броя; 

• наказателни частен характер дела – 0 броя; 

• дела по чл.78А НК – 0 броя; 

• частни наказателни дела – 2 броя; 

• частни наказателни дела – разпити – 0 броя; 

• административно-наказателен характер дела – 8 броя. 

 
ІІ. 7. Обжалвани и протестирани съдебни актове 
 
От свършените през 2015г. общо 240 наказателни дела 

обжалвани и/или протестирани  са съдебните актове по 24 броя 
дела, или 10 % от свършените дела. През 2014г. този брой е бил 
39, но при свършени общо 250 броя наказателни дела. През 
2013г. от свършените общо 173 броя наказателни дела, 
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обжалвани и/или протестирани са съдебните актове по 43 броя 
дела.  
 От обжалваните и върнати през 2015г. съдебни актове по 
наказателни дела, потвърдени са 28 броя, отменени са 2 броя, а 1 
брой са  изменени. 
 Един от отменените съдебни актове е решение по АНД по 
чл.78 А НК, с което подсъдимият е оправдан. След въззивната 
проверка подсъдимият е бил признат за виновен, освободен от 
наказателна отговорност и на същия наложено административно 
наказание „глоба“. 
 Измененият съдебен акт се отнася до промяна в размера на 
наложеното на подсъдимия наказание „лишаване от свобода“, 
като този размер е намален от Окръжен съд – гр. Габрово. 
 
 ІІ. 8. Процентно съотношение на отменените, 
изменените и оставени в сила съдебни актове с решените 
по същество. 
 

Съотношението на изменените с решените по същество 
съдебни актове е  0.51 %. 
 Съотношението на потвърдените с решените по същество 
съдебни актове е 14.21 %. 
 Съотношението на отменените с решените по същество 
съдебни актове е 1.01 %. 
 Съотношението на внесените обвинителни актове с 
постановените осъдителни присъди /наказана престъпност/ е 
100 %. 
 
 ІІ. 9. Оправдателни присъди - причини 
  
 През 2015 година, за разлика от предходните няколко 
години, няма постановени оправдателни присъди. 
  
 ІІ. 10. Влезли в сила присъди 
 
 През 2015г. в Районен съд – гр. Трявна са постановени 24 
броя влезли в законна сила присъди. Влезли в сила са и 26 броя 
определения за прекратяване на наказателното производство със 
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споразумение. Броят на осъдените с влязла в сила присъда лица 
е 50 – от тях 24 броя с влязла в сила присъда и 26 броя със 
споразумения. Броят на оправданите с влязла в сила присъда 
лица е 0. 
 
 ІІ. 11. Данни за наказателните дела 
 

През 2015 година са постъпили за разглеждане общо 239 
броя наказателни дела - спрямо 250 броя за 2014г. и 167 броя 
през 2013г.   
 Всичко разглежданите през отчетната година наказателни 
дела са 253 броя – спрямо 264 броя през 2014г. и 186 броя през 
2013г.   
  
 По видове престъпления движението на наказателни 
дела през 2014г. е, както следва: 
  
 по гл. ІІ – престъпления против личността 
 През изминалата година са постъпили 3 броя дела от 
посочения вид. Общият брой на делата за разглеждане е 3. 
Свършени са 2 броя, от които 1 брой  с постановена присъда и 1 
брой със споразумение. Осъдените лица са две. Обжалвано е 
едно дело. Останало несвършено в края на периода е едно дело. 
 
 
 по гл. ІІІ – престъпления против правата на 
гражданите 
 През отчетната година са постъпили 2 броя деля от този 
вид. Общият брой на делата за разглеждане е 2. Свършени са 2 
броя, от които 1 брой с постановена присъда и 1 брой със 
споразумение. Осъдени са 3 лица. Делата не са обжалвани. Няма 
останали несвършени дела. 
 
 по гл. ІV – престъпления против брака, семейството и 
младежта 
 Постъпили през 2015г. са 2 броя дела от посочения вид. 
Общо разгледаните дела са 2 броя.  От тях с постановен акт по 
същество са 2 броя. Няма прекратени със споразумение. 
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Наказаните лица  са  2.  Делата не са обжалвани. Няма останали 
несвършени дела в края на периода. 
 
 по гл. V – престъпления против собствеността 
 Постъпилите дела от този вид са 9 на брой. Общо за 
разглеждане са били 12 броя дела. Свършени са 11 броя дела, 
като от тях 8 броя са приключили с присъда, 3 броя са били 
прекратени със споразумение. Осъдените лица са 13 на брой. 
Обжалвани или протестирани са били актовете по 5 броя дела. 
Останало несвършено в края на периода е едно дело. 
 
 по гл. VІ – престъпления против стопанството 
 Постъпили през 2015г. са 7 броя дела от посочения вид. 
Общо разгледаните дела са 8 броя.  От тях с постановен акт по 
същество са 2 броя. 6 броя са прекратени със споразумение. 
Наказаните лица  са  8. Обжалвани дела няма. Няма останали 
несвършени дела в края на периода. 
 
 по гл. VІІ – престъпления против финансовата, 
данъчната и осигурителната системи 
 През 2015г. не са постъпвали и разглеждани дела по тази 
глава от НК. 
 
 по гл. VІІІ – престъпления против дейността на 
държавни органи и обществени организации 
 През изминалата година не са постъпвали и разглеждани 
дела от този вид. 
 
 по гл. ІХ – документи престъпления 
 През изминалата година не са постъпвали и разглеждани 
дела от посочения вид. 
 

по гл. Х – престъпления против реда и общественото 
спокойствие 
 Постъпило през отчетната година е 1 брой дело. Броят на 
разглежданите дела от посочения вид е 1. Свършено е 1 брой 
дело, което е приключило с акт по същество. Осъдено е 1  лице. 
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Няма обжалвани или протестирани присъди. Няма останали 
несвършени дела. 
 
 по гл. ХІ – общоопасни престъпления 
 Постъпили през отчетната година са 24 броя дела. Броят на 
разглежданите дела от посочения вид е 24. Свършени са 23 броя 
дела. От тях с акт по същество са приключили 8 броя дела, а 
прекратени са 15 броя дела, със споразумение. Осъдени са 23 
броя лица. Обжалвани или протестирани са 2 броя присъди. В 
края на периода е останало едно несвършено дело. 
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В “Бюро съдимост” при Районен съд – гр. Трявна от 2006г. 
е внедрена и функционира комуникационна програма модул 
АИС “Бюра съдимост”, позволяваща бърз обмен на 
информация между бюрата за съдимост на районните съдилища 
и Централното бюро за съдимост при Министерството на 
правосъдието.  

„Бюро съдимост“ се обслужва от единствения деловодител 
на съда, който е натоварен и с работата по всички видове 
разглеждани дела в Районен съд – гр. Трявна. Това обаче не 
оказва влияние върху своевременността по издаване на 
свидетелствата и справките за съдимост, както и върху 
качеството на обслужване на гражданите и институциите, 
търсещи такива услуги. Създадената организация на работа 
позволява едновременното и много добро извършване на двете 
дейности.  

И през изминалата година се прилагаше установената от 
предходни години практика на деловодителя, обслужващ „Бюро 
съдимост“, свидетелствата за съдимост на лицата, родени в гр. 
Трявна, да се издават веднага, т.е. в момента на поискването им, 
което е голямо улеснение за гражданите, които не се налага да 
идват повторно до сградата на съда. 
 Отчетната 2015г. не беляза с особености работата на 
“Бюро съдимост” при Районен съд – гр. Трявна. Както и 
предходните години, всички свидетелства и справки за съдимост 
се издаваха 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. 
 През 2015г. в РС – гр. Трявна са издадени общо 979 броя 
свидетелства за съдимост и 157 броя справки за съдимост, или 
общо 1136. За сравнение през 2014г. в Районен съд – гр. Трявна 
са издадени 780 броя свидетелства за съдимост и 176 броя 
справки за съдимост, или общо 956 броя свидетелства и справки 
за съдимост. През 2013г. са издадени общо 823 броя 
свидетелства и 216 броя справки за съдимост, или общо 1039 
броя свидетелства и справки за съдимост.  

При тези данни е видно, че през изминалата година има 
съществено увеличение в броя на издадените свидетелства и 
справки за съдимост, но най-вече свидетелствата за съдимост, 
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които са с почти 200 бр. повече от издадените през 2014г. Една 
от причините за това е факта, че през изминалата 2015г. бяха 
проведени избори за кметове и общински съветници, 
включително и такива на територията на Община Трявна. С 
оглед участието на кандидатите в избора за кмет и общински 
съветници, както и включването на граждани в секционните 
избирателни комисии, бяха издадени значителен брой 
свидетелства за съдимост през м. септември 2015г. Друга 
причина за нарасналия брой на свидетелствата за съдимост през 
изминалата година е откриването на повече работни места в 
едно от дружествата, осъществяващи дейност на територията на 
Община Трявна. 
 И през 2015г. свидетелства за съдимост са издавани 
основно по три причини – за работа в страната, за работа в 
чужбина и във връзка с разрешения за притежаване на ловно 
оръжие. 
 И през предходната година използваната за работата на 
„Бюро съдимост“ компютърна програма отчиташе грешки, за 
отстраняването на които поддържащата фирма на няколко пъти 
е извършвала подмяна на БД ЕСГРАОН. Независимо от това, 
продължават да се установяват несъответствия в данните на 
осъдени лица – предимно сбъркано месторождение, което 
продължава да създава проблеми в работата на „Бюро 
съдимост“.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



51 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ІV. 
 

СЪДЕБНО 
 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



52 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



53 

 

Отчетната 2015г. съдебно – изпълнителната служби при 
Районен съд – гр. Трявна е започнала с 532 броя несвършени 
дела, като от тях:  
 37 броя дела в полза на Държавата;  
 134 броя дела в полза на юридически лица и търговци;  
 353 броя дела в полза на граждани;  
 8 броя дела за изпълнение на обезпечителни мерки. 
 Новообразуваните дела през 2015г. са 17 броя /спрямо 17 
бр. за 2014г. и 42 броя – за 2013г. /, както следва: 
 2 броя дела в полза на Държавата; 
 4 броя дела в полза на юридически лица и търговци; 
 10 броя дела в полза на граждани; 
 1 броя дела за изпълнение на обезпечителни мерки 
  Всичко дела в съдебно – изпълнителната служба през 
2015г. са 549 броя  /спрямо 566 броя дела – за 2014г. и 573 броя 
дела – за 2013г./.   
 Прекратените изпълнителни дела за 2015г. са 40 броя 
/спрямо 32 броя дела – за 2014г. и 37 броя дела – през 2013г./, от 
които: 
 9 броя дела – поради реализиране на вземането; 
 31 броя дела – по други причини. 
 През 2015г. на друг съдебен изпълнител са изпратени общо 
3 броя изпълнителни дела /спрямо 2 броя дела – за 2014г. и 1 
брой дело – за 2013г./. 
 Останалите несвършени дела в края на отчетния период са 
506 броя, като от тях: 
 38 броя дела в полза на Държавата; 
 132 броя дела в полза на юридически лица и търговци; 
 328 броя дела в полза на граждани; 
 8 броя дела за изпълнение на обезпечителни мерки. 
 Дължимите суми по изпълнителни дела, образувани до 
началото на отчетния период са 3 467 149 лв., а по такива, 
образувани през отчетния период са 27 718 лв. или общо 
дължими са 3 494 867 лв. 
 Събраните суми през отчетния период са 93 684 лв. 
/деветдесет и три хиляди шестстотин осемдесет и четири лева/. 
За сравнение събраните през 2014г. суми по изпълнителни дела 
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са били 105 490 лв. /сто и пет хиляди четиристотин и деветдесет 
лева/. 
 Срещу действията на държавния съдебен изпълнител през 
2015г. няма подавани жалби. 
 Изготвените в съдебно – изпълнителната служба призовки 
и книжа са 1057 на брой, като от тях 977 са били връчени. 
 При това положение е видно, че през отчетната година се 
запазва постъплението от предходната 2014г. Касае се обаче за 
драстично намаление в броя на новообразуваните изпълнителни 
дела спрямо 2013г. През изминалата са били образувани 17 броя 
изпълнителни дела, спрямо 17 броя през 2014г. и спрямо 42 през 
2013г. Като основна причина за това може да се посочи по-
голямата атрактивност на частните съдебни изпълнители, тъй 
като същите разполагат с повече законови правомощия, 
отколкото колегите им в държавното съдебно изпълнение и това 
ги прави предпочитани.  
 Въпреки пониженото постъпление на изпълнителни дела 
през последните две години е видно, че се запазва 
положителната тенденция от последните няколко години – тази 
за висока събираемост на вземанията. Видно е, че и през 2015г. 
събраните от съдебно – изпълнителната служба в Районен съд – 
гр. Трявна суми са значителни, а именно 93 684 лв. 
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В изпълнение на възложените му със закона функции, през 
отчетния период съдията по вписванията при Районен съд – гр. 
Трявна е разпоредил общо 821 вписвания, в това число са 
образувани 449 броя нотариални дела. Направил е също 4 броя 
откази от вписване. От тях няма обжалвани. 

Общият брой на регистрираните през изминалата година 
вписвания включва: 
 продажби – 271 броя; 
 дарения – 53 броя; 

замени – 1 брой; 
наеми – 23 броя; 
аренди – 2 броя; 
законни ипотеки – 4 броя; 
договорни ипотеки – 26 броя; 
възбрани – 61 броя; 
искови молби – 23 броя; 
обявени завещания – 11 броя; 
откази от вещни права – 8 броя; 
делби – 12 броя; 
постановления /ДСИ, ЧСИ, АДВ/ - 22 броя; 
решения на ОСЗ – 19 броя; 
констативни нотариални актови и по обстоятелствена 

проверка – 62 броя; 
актове за държавна собственост – 7 броя; 
актове за общинска собственост – 79 броя; 
други актове – 137 броя 
През 2015г. са разпоредени общо 91 броя заличавания. 

Същите включват заличавания на искови молби, възбрани и 
ипотеки. От тях най-голям дял имат заличаванията на ипотеки – 
50 броя, следвани от заличаванията на възбрани – 41 броя. 

През отчетната година съдията по вписванията при 
Районен съд гр. Трявна е разпоредил също издаването на 287 
броя удостоверения, 76 броя устни справки, 311 броя справки по 
молба на държавен орган и 390 бр. преписи от регистъра. 
Направени са 18 броя отбелязвания, повечето от които касаят 
вписани искови молби. 

През изминалата година се констатира по-съществено 
нарастване в броя на вписаните сделки за покупко – продажба на 



58 

 

недвижими имоти – от 221 броя през 2014г., на 271 броя през 
2015г., както и наемите, които през 2014г. са били едва 6 броя, 
докато през отчетната година са нараснали на 23 броя. Това, 
само по себе е индиция за раздвиждане на пазара на недвижими 
имоти на територията на Община Трявна. 

 Увеличение през 2015г. се забелязва и в броя на обявените 
през 2015г.  завещания, както и във вписаните актове за 
общинска собственост.  

Като цяло, отчетната година бележи съществено 
увеличение на разпоредените от съдията по вписванията при РС 
– гр. Трявна вписвания – със 183 броя спрямо предходната 2014г. 
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През изминалата 2015г. работата на Районен съд – гр. 
Трявна бе обект на една проверка, извършена от комисия на 
горестоящия Окръжен съд – гр. Габрово. Проверката обхващаше 
дейността на съдиите и държавния съдебен изпълнител през 
периода 01.01.2015г. – 31.10.2015г. 
 Съобразно констатациите от доклада, административната 
дейност на Районен съд – гр. Трявна е организирана съгласно 
изискванията на Правилника за администрацията в съдилищата. 
Общата и специализирана администрация са съобразени с чл.16 
ал.2 и чл.17 ал.2 от същия правилник. Административният 
ръководител упражнява ръководството и контрола по 
осъществяването й. В съда се водят книги, съгласно Правилника 
за администрацията в съдилищата. Със заповед на 
административния ръководител е създадена организация по 
публикуване на изготвените съдебни актове. При 
презентативната проверка е установено, че делата се образуват в 
деня на постъпването им в деловодството на съда и само в 
отделни изолирани случаи – най-късно на следващия ден. 
Разпределението на делата – граждански и наказателни се 
извършва на случаен принцип. Постъпилите дела се разпределят 
от административния ръководител. Има утвърдени вътрешни 
правила, които се спазват. През проверявания период 
насрочването на наказателните дела е извършвано в двумесечния 
срок по чл.252 ал.1 НПК и не е прилагана разпоредбата на 
чл.252 ал.2 НПК. Не са констатирани граждански дела с отменен 
ход по същество. Почти всички граждански и наказателни дела 
са приключили в тримесечни срок, като приключилите 
граждански дела в този срок са 96.5%, а наказателните дела – 
95%. От гражданските дела 10 броя са извън тримесечния срок 
/при 289 решение  - 279 в тримесечен срок/, от наказателните 
дела 9 броя са извън тримесечния срок /167 решени – 158 в 
тримесечния срок. Не е установено да има граждански дела, 
производството по които е продължило повече от 1 година. 
Няма несвършени наказателни дела над 1 година. Като основна 
причина за забавяне на гражданските дела е трудностите при 
връчване на съдебни книжа и удължаването на сроковете при 
извършване размяната на книжата. Като причини за забавяне на 
наказателните дела основно са исканията са нови доказателства, 
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неявяване на защитници. Съдебните актове по граждански и 
наказателни дела са изготвени и предадени в предвидените в 
ГПК и НПК срокове. Не са установени данни за неизготвени 
съдебни актове извън месечния срок. Спрените граждански дела 
през проверявания период са 5 на брой, като към момента на 
проверката три от тях са възобновени, а останалите две, които са 
спрени, на основание чл.229 ал.1 т.1 ГПК, не е изтекъл 6-
месечния срок. Няма спрени наказателни дела. По делата се 
отбелязва издаването на изпълнителни листове и се спазва 
изискването на чл.406 ал.3 ГПК и чл.416 ал.4 НПК. 
Архивирането на делата е извършено своевременно, като не са 
констатирани грешки или пропуски. Води се книга за 
веществените доказателства, в която са попълнени необходимите 
реквизити. През периода на проверката са били направени 
отводи по 2 броя наказателни дела и 9 броя граждански дела. 
Отводите са били мотивирани от съдиите – докладчици, като 
причините за тях са сред посочените в НПК и ГПК. През 
проверявания период образуването на изпълнителни дела става в 
деня на постъпване на молбите на взискателите. Вписванията във 
водените книги са редовни и в срок. Съставени са протоколи за 
извършваните от съдебния изпълнител действия при спазване на 
изпълнителните дела – изпълнителните листове са извадени и са 
подредени в канцеларско дело по перемция, със съответните 
отбелязвания върху извадения от изпълнителното дело 
изпълнителен лист. 
 След обобщение на резултатите от проверката на дейността 
на Районен съд – гр. Трявна проверяващите окръжни съдии са 
направили извод, че е налице много добра организация на 
административната дейност на съда, при спазване на всички 
изисквания за срочност и качество на правораздаването, като 
съдиите проявяват отговорност и стремеж към усъвършенстване 
и подобряване на резултатите на работата. 
 При горните констатации от ежегодната проверка на 
Окръжен съд гр. Габрово може да се направи извод, че и през 
отчетната година съдии и съдебни служители са изпълнявали 
коректно и отговорно вменените им задължения, без да са 
допускани пропуски в работата. 
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 През 2015г., със заповед №33/130.04.2015г. на 
административния ръководител бе разпоредено, считано от 
04.05.2015г. входящият и изходящ дневник, както и книгата за 
получени и върнати призовки и други съобщения да се водят 
само на електронен носител. Съгласно същата заповед, 
електронният носител следва да се разпечатва на хартиен такъв, 
на 1-во и 16-то число на всеки календарен месец. По този начин 
бе облекчена работата на съдебните служители в Районен съд – 
гр. Трявна, тъй като до този момент попълването на входящия и 
изходящ дневник се извършваше успоредно и едновременно, 
както на електронен, така и на хартиен носител.  
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VІІІ. 1. Сграда, оборудване и проблеми 
 
 Районен съд – гр. Трявна се помещава в масивна двуетажна 
сграда със ЗП 454.67 кв.м., намираща се на ул. “Бачо Киро” №1. 
Същата е актувана като публична държавна собственост с акт 
№504/22.05.2003г. на Областен управител на Област Габрово. В 
същата сграда се помещават и Районна прокуратура – гр. Трявна, 
Службата по вписванията и част от Областно звено „Охрана“ гр. 
Габрово. 
 Наличните в сградата помещения, в които е разположен 
Районен съд – гр. Трявна, съответстват на щатната численост на 
съда.  
 Кабинетите на съдиите, съдебния изпълнител и съдията по 
вписванията, както и съдебните канцеларии са подходящо 
обзаведени, като създават необходимия комфорт за работа. 
 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 ОЗ „Охрана“ гр. Габрово. През 
часовете, в които съдебната сграда е затворена, видеокамерите 
извършват записи, за които е утвърдена практиката да бъдат 
преглеждани на сутринта от служител на ОЗ „Охрана“ гр. 
Габрово, като при установяване на някакви нарушения, същият 
да докладва за това председателя на съда. 
 Безопасността на сградата на Съдебната палата се осигурява 
и чрез поставена устойчива врата към котелното помещение, 
която няма да допусне навлизане на огъня в него, в случай на  
възникване на пожар.  
 Охраната на съдебната сграда през деня, от 07.30 часа до 
17.30 часа, се осъществява от Областно звено “Охрана” – гр. 
Габрово, а през нощта, в почивните и празнични дни - от 
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сигнално – охранителна техника, която обхваща цялата Съдебна 
палата. 
 Като цяло, взетите през последните години мерки за 
обезопасяване на сградата на Съдебната палата в гр. Трявна 
превръщат същата в сравнително сигурен и защитен обект от 
външни посегателства, а и от случайни грешки. 
 И през 2015г. бе затруднен достъпът до сградата на съда за 
хората с увреждания поради липсата на изградена платформа за 
придвижване до първия етаж на сградата, каквато следва да 
съществува във връзка с предписанията на Закона за интеграция 
на хората с увреждания, Закона за защита срещу 
дискриминацията, Закона за устройство на територията и 
Наредба № 4 за проектиране, изпълнение и поддържане на 
строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за 
населението, включително за хората с увреждания.  
Изграждането на такава платформа следва да бъде с приоритет 
за в бъдеще, поради все по-честите случаи на завеждане на 
граждански искове за обезщетения от хора с увреждания срещу 
съдилища в страната, включително и в Габровски съдебен окръг. 
 И понастоящем продължава да е наложително 
извършването на ремонт на тоалетните, намиращи се на първия 
етаж на сградата на съда, като причините са следните: 
Съществуващата в момента канализация е от построяването на 
сградата през 1932г. и е от поцинковани тръби, които през 
изминалите над 70 години са корозирали и водят до чести течове 
и наводнявания. Поради изминалото време и описаните течове е 
изгнила съществуващата дограма на помещенията. Всичко това 
налага спешна подмяна на тръбите и дограмата. За 
извършването й е необходимо разкъртване, което от своя страна 
ще доведе до нарушаване на фаянсовата облицовка и теракота в 
тоалетните и до необходимостта от поставяне на нова. 
 Спешният характер на ремонта е поради съществуващата 
опасност от наводняване, следствие течовете, на помещенията на 
приземния етаж в сградата, където се намират сървърите, архива 
и котелното помещение на съда. 
 Също не по-малко спешна продължава да е подмяната на 
дървен парапет на втория етаж на сградата, тъй като 
съществуващият е от 1964г. и в резултат на атмосферните 
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влияния през изминалите близо 50 години е изгнил, създавайки 
опасност от инциденти. Парапетът е непосредствено над входа 
на съдебната сграда, на фасадата към парка, а под него 
ежедневно минават много хора и играят малки деца и ученици. 
 

VІІІ. 2. Техническа обезпеченост 
   

     
 През 2015г. в Районен съд – гр. Трявна са използвани 
следните софтуерни продукти: 

1. правно – информационна система “АПИС” с нови 
версии: “Апис 7”, “Апис време”, “Апис – процедури”, 
“Апис – практика”, “Евро – право”; 

2. САС “Съдебно деловодство”; 

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 

 
 За нуждите на работата в Районен съд гр. Трявна са 
налични и се използват: 13 броя компютри, 13 броя монитори и 
13 броя принтери, както и 2 броя сканиращи устройства, 
техническото състояние на които е от задоволително до много 
добро. Остарялата и технически непригодна компютърна 
техника се подменя с нова, съобразно финансовите 
възможности на съда и отпуснатите средства от Висшия съдебен 
съвет.  
 В РС – гр. Трявна са налични два сървъра – сървър Dell 
Power Edge SC 1420 SCSI и сървър Dell Power Edge 1850, на 
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които са позиционирани базите данни на всички, използвани в 
съда компютърни програми. 
 Прикачено към единия от сървърите е непрекъснато 
захранващо устройство UPS MGE PULSARM 3000, което 
позволява запазване на информацията в случаите на прекъсване 
на електрическото захранване. 
 В една от съдебните зали се използва система за паралелен 
звукозапис на съдебните заседания. 
 През изминалата година техническото оборудване на 
Районен съд – гр. Трявна бе обновено посредством закупуването 
на общо три броя компютри марка „Gigabyte“. Първият бе 
закупен със средства в размер на 482.00 лв. /четиристотин 
осемдесет и два лева/, предоставени през изминалата 2015г., но 
въз основа на решение от предходната 2014г. За другата 
компютърна техника, придобита през отчетната година, бе 
отпусната от Висшия съдебен съвет сума в размер на 1213.00 лв. 
/хиляда двеста и тринадесет лева/, с решение по протокол №20 
от заседание на ВСС, проведено на 22.04.2015г.  Въз основа на 
посоченото решение бе отпусната и сума в размер на 468.00 лв. 
/четиристотин шестдесет и осем лева/, посредством която бяха 
придобити 2 броя монитори марка „LG“, с което техническото 
състояние на компютърната и периферна техника бе също 
подобрено. 
 През отчетната година бе внедрен и модул „Съдебен 
призовкар“ към програмен продукт САС „Съдебно 
деловодство“, което стана възможно въз основа на отпуснати от 
Висшия съдебен съвет средства в размер на 474.00 лв. 
/четиристотин седемдесет и четири лева/, съгласно решение по 
протокол №18 от заседание на ВСС, проведено на 08.04.2015г. 
След внедряването му, в деловодната програма на съда се 
съдържат вече данни за всички призовки, подлежащи на 
връчване от заемащия длъжността „призовкар“ в Районен съд – 
гр. Трявна, което улеснява предоставянето на нужните справки. 
 Понастоящем, за нуждите на РС – гр. Трявна е необходимо 
закупуването на още няколко компютърни системи и 
конфигурации, заедно с монитори, тъй като единствените нови 
компютри и монитори са именно закупените през изминалата 
година, но те не могат да задоволят нуждите от нова техника. 
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Ноторно известно е, че компютърните системи имат се 
амортизират морално и технически за кратко време, което налага 
осъвременяването им през няколко години. 
 Ето защо считаме, че за добрата техническа обезпеченост 
на съда е необходимо предоставянето на средства за закупуване 
на още поне 2 броя нови компютърни системи и конфигурации, 
заедно с монитори.  
 
 
     
 
 АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ – 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД – ГР. ТРЯВНА: 
 
 

 


