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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 2014г.: 
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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 

 
 Районен съд – гр. Трявна е с утвърден щат за двама съдии – 
един председател и един районен съдия, един съдебен 
изпълнител и един съдия по вписванията.  
 Така утвърденият щат бе изцяло попълнен през отчетната 
година. 

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

Поради изтичане мандата на досегашния административен 
ръководител, с решение по протокол №47 от заседание на 
Висшия съдебен съвет, проведено на 23.10.2014г., бе открита на 
основание чл.167 т.2 от ЗСВ процедура за избор на нов 
административен ръководител на Районен съд – гр. Трявна. До 
на края на отчетния период същата не е приключила, като въз 
основа на друго решение по цитирания по-горе протокол от 
заседанието на Висшия съдебен съвет, както и въз основа на 
заповед №27/11.12.2014г. на председателя на Окръжен съд – гр. 
Габрово, на съдия Вяра Петракиева – Велинова е възложено 
изпълнението на функциите на административен ръководител. 

Като държавен съдебен изпълнител през 2014г. 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.   

Повечето от съдиите са с продължителен юридически и 
съдийски стаж.  

Административният ръководител Вяра Петракиева – 
Велинова притежава 12 години юридически и съдийски стаж. 

 Районният съдия Мария Динева има 37 години 
юридически стаж, като 29 от тях са съдийски. 
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Съдията по вписванията Боряна Казасова – Драмова 
притежава 14 години юридически стаж, като 6 от тях са 
съдийски. 

Съдебният изпълнител Радомира Ковачева е с 9 години 
юридически стаж, от които три съдийски. 

И двамата районни съдии в Районен съд – гр. Трявна са с 
ранг „съдия в АС“, като този на съдия Вяра Петракиева беше 
придобит през изминалата 2014г., съгласно решение по 
протокол №47/23.10.2014г. на Висшия съдебен съвет. 

 
 
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 внедрената 
програма Law Choice и утвърдената от Висшия съдебен съвет 
Единна методика по приложението на принципа за случайна 
разпределение на делата в районните, окръжните, 
административните, военните, апелативни и специализираните 
съдилища. 
  Председателят на съда разглежда 70% от всички 
граждански дела, без делата по заповедното производство, както 
и 20% от наказателните дела. От делата по чл.410 и чл.417 ГПК 
на същия се разпределят 60% от постъплението. Районният 
съдия е с натовареност 30% от гражданските дела, без делата по 
заповедното производство, както и 80% от наказателните дела. 
На него се разпределят 40% от делата по чл.410 и чл.417 ГПК. 

През 2014г. административният ръководител Вяра 
Петракиева е разгледала 55.99 % от постъпилите дела, а 
районният съдия Мария Динева – 44.01 % от тях. 
 Средната натовареност на съдиите спрямо общия брой на 
делата за разглеждане през 2014г. е 24.71 броя дела месечно. 
Спрямо решените дела натовареността е 23.29 броя дела 
месечно. 
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 Средната натовареност спрямо общия брой на 
гражданските дела на един съдия е 13.71 дела месечно. Спрямо 
свършилите дела натовареността е 12.87 дела месечно.  
 Средната натовареност спрямо общия брой на 
наказателните дела на един съдия е 11 дела месечно. Спрямо 
свършилите дела натовареността е 10.42 дела месечно. 
 Действителната натовареност спрямо общия брой на делата 
за разглеждане е 24.79 дела месечно. Спрямо свършените дела 
натовареността е 23.29 дела месечно. 
  
 

І. 2. 2. Оценка за дейността на Районен съд – гр. 
Трявна и съдиите в съответствие с показателите 
натовареност и качество 
 
 През 2014г. в Районен съд - гр. Трявна са разгледани общо 
593 дела, от които 329 броя граждански дела и 264 броя 
наказателни дела. 

През отчетната година, от съдебни такси и лихви към 
тях в Районен съд – гр. Трявна са събрани 56 633.00 лв. 
/петдесет и шест хиляди шестстотин тридесет и три лева/, 
които са постъпили в бюджета на съдебната власт. 

Отчетените от съдиите индивидуални резултати са 
следните: 

 
Вяра Ангелова Петракиева – административен 

ръководител – председател 
През 2014г. съдия Вяра Петракиева е имала за разглеждане 

общо 330 броя дела, от които 208 броя граждански и 122 броя 
наказателни. Постановила е 275 съдебни акта по същество. 
Общо свършени са 311 броя дела. От обжалваните и върнати 
през отчетния период дела 16 броя са потвърдени, 5 броя са 
отменени и 2 бр. са изменени. 

Съдия Мария Стоянова Динева  
Съдия Мария Динева е имала за разглеждане общо 263 броя 

дела, от които121 броя граждански и 142 броя наказателни. 
Постановила е 200 акта по същество. Общо свършени са 248 
броя дела. От обжалваните и върнати през отчетния период дела 
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31 броя са потвърдени, 13 броя са отменени и 1 броя са 
изменени.  
 Анализът на свършеното през 2014г. 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-големия брой наказателни дела за разглеждане през 
годината. 
 Като цяло, средната натовареност на съдиите от Районен 
съд - гр. Трявна спрямо общия брой на делата за разглеждане е 
около средната за страната, която за 2013г. е била 27.56 броя дела 
месечно /данните за 2014г. не са изнесени към момента на 
изготвяне на доклада/. Спрямо решените дела натовареността 
дори е над средната за страната, която за 2013г. е 22.94 броя дела 
месечно. 
 По отношение показателя качество на постановяваните 
съдебни актове през изминалата година се констатира известно 
отстъпление, с оглед по-големия брой отменени и изменени 
съдебни актове спрямо предходните две години, през които тези 
актове бяха единични случаи. Като цяло обаче, осъществяваната 
от съдиите в Районен съд – гр. Трявна правораздавателна 
дейност е на много добро ниво и смятам в голяма степен 
отговаря 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:  административен секретар – 1; главен счетоводител 
– 1; съдебен секретар – протоколист – 2; съдебен деловодител – 
2; съдебен архивар – 1; призовкар – 1; чистач – 1; работник 
поддръжка - огняр – 1.  
 Броят на съдебните служители не бе променен през 
годината. 
 Извършени бяха кадрови промени, наложени от 
публикувания в ДВ бр.8 от 28.01.2014г. нов Правилник за 
администрацията в съдилищата и липсата на предвидена в него 
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възможност лица със средно образование да заемат длъжността 
„административен секретар“. Поради това, че заемащият към 
този момент длъжността нямаше изискуемото според 
правилника образование, но за сметка на това притежава 
дългогодишен опит и необходимите професионални качества, 
със заповед №38/27.03.2014г. на административния ръководител 
бе извършена трансформация на длъжността „административен 
секретар“ в длъжността „главен специалист човешки ресурси и 
административна дейност“. За извършената трансформация 
Висшият съдебен съвет беше своевременно уведомен. 

След нея разпределението на съдебните служители по 
длъжности през 2014г. беше следното: 

Главният специалист  човешки ресурси и административна 
дейност е Цанка Димова, която е служител с деветнадесет 
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 девет 
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 – 24 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 
24 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 5 годишен в 
рамките на съдебната система. 

Съдебният архивар е Христина Минчева, която е с 
14годишен съдебен стаж. Освен с архива на съда, съдебният 
архивар е натоварен и с някои деловодни функции, предвид 
натовареността на съдебния деловодител Румяна Борисова. 
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Помощният персонал на съда включва: Недко Кънев - 
призовкар; Лазарина Генчева - чистач; Христо Димитров – 
работник поддръжка - огняр. И тримата са дългогодишни 
съдебни служители. 

През 2014г. на съдиите и съдебните служители от Районен 
съд – гр. Трявна не са налагани наказания. 

Трима от съдебните служители през изминалата 2014г. 
придобиха 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. До края 
на отчетния период никой от тях не е депозирал молба за 
освобождаване от заеманата длъжност, възползвайки се по този 
начин от предвидената в Кодекса на труда възможност да 
продължат да работят и след придобиване на правото на 
пенсиониране поради осигурителен стаж и възраст. 

На почти всички съдебни служители от административния 
персонал 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 
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“.  
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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 
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 2014г. граждански дела е 293. 
От тях броят на новообразуваните дела по искове по СК е 26, 
облигационните искове са 14 броя, 7 броя са вещните искове, 6 
броя са делби, а 2 броя исковете по КТ. 

Средномесечното постъпление на един съдия от Районен 
съд – гр. Трявна за отчетната 2014г. е 12.21 дела. 

 
 За сравнение броят на постъпилите през 2013г. дела в 
Районен съд – гр. Трявна е бил 356. 
 По видове дела същите се разпределят, както следва: 

• граждански дела по общия ред –  128 броя; 

• производства по чл.310 ГПК – 10 броя; 

• административни по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ – 0 броя; 

• частни граждански дела – 33 броя; 

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

• дела от и срещу търговци – 5 броя 

За сравнение броят на разглежданите през 2012г. дела в 
Районен съд – гр. Трявна е бил 381, както следва: 
 

• граждански дела по общия ред – 102 броя; 

• производства по чл.310 ГПК – 9 броя; 

• административни по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ – 0 броя; 

• частни граждански дела – 38 броя; 
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• дела по чл.410 и чл.417 ГПК – 189 броя; 

• дела от и срещу търговци – 11 броя 

На база посочените данни е видно, че е налице съществено 
намаление в броя на постъпилите през отчетната година 
граждански дела спрямо предходните две, през които се 
констатира устойчивост в постъплението. 

Тенденцията на намаление засяга най-вече делата по чл.410 
и чл.417 ГПК, тъй като през 2012г. те са представлявали 54.15 % 
от всички постъпващи граждански дела, през 2013г. са били 
50.56% от тях, а през изминалата са спаднали на 46.42% от общо 
постъпващите в съда граждански дела. 

Намалението касае и гражданските дела по общия исков 
ред, които са били 102 броя през 2012г., увеличили са се леко 
през 2013г. – на 128 броя, за да бъде броят им 97 през 
изминалата година. 

Немалък е спада и на новообразуваните производствата по 
чл.310 ГПК, които от, съответно 9 броя  - през 2012г. и 10 броя – 
през 2013г., са намалели на 6 броя през изминалата година. 

Като цяло, 2014г. и предходната й 2013г. бележат 
снижаване в постъплението на делата от и срещу търговци. Ако 
през 2012г. тези дела са били 11 на брой, през 2013г. и 2014г. са 
спаднали на съответно 5 броя и 4 броя. 

Прави впечатление, че макар гражданските дела по общия 
исков ред също да са намалели през отчетната година спрямо 
предходните две и особено спрямо 2013г., относителният дял на 
тези дела от общо постъпилите граждански дела запазва нивата 
си. Ако през 2013г. делата по общия исков ред са били 35.96% от 
общия брой постъпили през тази година граждански дела, през 
2014г. този дял е 33.11%, което не е съществено намаление. 
 И през изминалата година в Районен съд – гр. Трявна, 
също както и предходните две години, няма постъпили 
административни дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ. 
 
 І. 2. Брой на гражданските дела за разглеждане към 
31.12.2014г.  
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 Общият брой на делата за разглеждане към посочената дата 
е 329. 
 По видове дела същите се разпределят, както следва: 

• 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 

За сравнение броят на разглежданите през 2012г. дела в 
Районен съд – гр. Трявна е бил 381, както следва: 
 

• граждански дела по общия ред – 125 броя; 

• производства по чл.310 ГПК – 9 броя; 

• административни по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ – 0 броя; 

• частни граждански дела – 45 броя; 
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• дела по чл.410 и чл.417 ГПК – 190 броя; 

• дела от и срещу търговци – 12 броя 

  
 Направените констатации относно постъпилите през 
2014г. граждански дела, се отнасят и за разглежданите през тази 
година дела, които са по-малко спрямо 2013г. с 60 броя, а спрямо 
2012г. с 52 броя. 
  
 І. 3. Брой на свършените граждански дела 
 

Броят на свършените граждански дела през 2014г. e 309. От 
тях свършени в срок до 3 месеца от образуването им са 293 дела 
или 95% от гражданските дела. 

За сравнение броят на свършените граждански дела  през 
2013г. e 353. От тях свършени в срок до 3 месеца от образуването 
са 342 дела или 97% от гражданските дела. През 2012г. броят на 
свършените граждански дела  е 348, от които 337 или 97% са 
свършени в срок до 3 месеца. Установява се следователно 
отстъпление по показателя срочност за разглеждане на делата.  

Следва да се има предвид, че продължителността при 
разглеждането на граждански дела зависи, освен от 
организацията и начина на работа на съдията, така също и от 
обективни фактори, при настъпването на които неизбежно се 
удължава срока на разглеждане на делото. Измежду тях са 
следните: отдалечеността на ответника по делото от територията 
на Община Трявна и обективно по-дългия срок на връчване на 
преписа от исковата молба по делото и доказателствата към нея; 
нееднаквото прилагане от длъжностните лица – връчители на 
разпоредбата на чл.47 ал.1 ГПК, при което връчителите от някои 
съдебни райони не са снабдени от съда, в който работят, с 
уведомленията, предвидени в горната разпоредба, поради което 
изискват от изпращащият книжата съд да изпрати бланка на 
уведомление по чл.47 ал.1 ГПК, а в някои случаи дори и 
предварителното й попълване; нередовното призоваване на 
страната по дело, поради недостатъчните компетенции на 
връчителите при оформяне на книжата; отлагането на съдебното 
заседание по делото поради нуждата от събиране на 
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доказателства или по други обективни причини, които не могат 
да бъдат преодолени от съдията – докладчик и др. От 
изложеното е видно, че възможността за разглеждане на 
граждански дела в тримесечен срок от образуването им е 
следствие на множество комплексни факти и обстоятелства и 
една немалка част от тях са извън компетенциите на съдията – 
докладчик по делото. 
 Средномесечно свършените граждански дела от един съдия 
на база 12 месеца в Районен съд – гр. Трявна през 2014г. са 12.87 
дела. 

По видове дела броят на свършените през 2014г. 
граждански дела се разпределя, както следва: 

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

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

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

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

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

За сравнение броят на свършените през 2013г. граждански 
дела е бил 353, както следва: 

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



18 

 

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

• частни граждански дела – 32 броя, от които 32 или 100% 
са свършени в срок до 3 месеца от образуването; 

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

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

За сравнение броят на свършените през 2012г. граждански 
дела е бил 348, както следва: 

• граждански дела по общия ред –  101 броя, от които 91 
броя или 90 % са свършени в срок до 3 месеца от 
образуването; 

• производства по чл.310 ГПК – 8 броя, от които 7 броя 
или  88% са свършени в срок до 3 месеца от 
образуването; 

• частни граждански дела – 45 броя, от които 45 или 100% 
са свършени в срок до 3 месеца от образуването; 

• дела по чл.410 и чл.417 ГПК – 186 броя, от които  186 
броя или 100% са свършени в срок до 3 месеца от 
образуването; 

• дела от и срещу търговци – 8 броя, от които 8 броя или 
100% са свършени в срок до 3 месеца от образуването 

При горните данни е видно, че всички производства по 
чл.310 ГПК, всички частни граждански дела и дела по чл.410 и 
чл.417 ГПК, както и делата от и срещу търговци, са разгледани в 
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3-месечен срок от образуването им. Единственото изключение 
от 100%  разглеждане на делата в 3-месечен срок е при 
гражданските дела по общия ред, където в този срок са 
разгледани 86% от делата.  

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

Общият брой на решените граждански дела с акт по 
същество е 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; 

• дела от и срещу търговци – 0 броя 

За сравнение общият брой на решените с акт по същество 
граждански дела през 2013г. е бил 292, което е 75.06% от 
разглежданите 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 
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За сравнение броят на решените с акт по същество 
граждански дела през 2012г. е бил 298, както следва: 

• граждански дела по общия ред – 72 броя; 

• производства по чл.310 ГПК – 6 броя; 

• административни по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ – 0 броя; 

• частни граждански дела – 40 броя; 

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

• дела от и срещу търговци – 6 броя 

 
Изминалата година бележи по-съществено намаляване в 

броя на свършените с акт по същество граждански дела, спрямо 
предходните две години. През 2014г. с такъв акт са приключили 
262 броя граждански дела, спрямо 292 броя през 2013г. и спрямо 
298 броя за 2012г. 

Намалението произтича основно от по-малкия брой 
постъпили и разгледани дела по чл.410 и чл.417 ГПК през 
2014г., спрямо предишните години.  

Увеличаване при свършените със съдебен акт по същество 
има единствено при частните граждански дела и то само спрямо 
предходната 2013г. Спрямо 2012г. нивата са почти идентични. 
През 2014г. със съдебен акт по същество са приключили 42 броя 
граждански дела, докато през 2013г. – 29 броя, а през 2012г. 40 
броя. 

При останалите граждански дела през изминалата година се 
запазват количествата от предходните години. 
 

І. 5. Брой на прекратените граждански дела 
 
Прекратените граждански дела през 2014г. са 47 на брой.  

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

• производства по чл.310 ГПК – 2 броя; 
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• 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; 

• частни граждански дела – 3 броя; 

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

• дела от и срещу търговци – 9 броя 

За сравнение броят на прекратените граждански дела през 
2012г. е бил 50, както следва: 

• граждански дела по общия ред – 29 броя; 

• производства по чл.310 ГПК – 2 броя; 

• административни по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ – 0 броя; 

• частни граждански дела – 5 броя; 

• дела по чл.410 и чл.417 ГПК – 12 броя; 

• дела от и срещу търговци – 2 броя 

 
През сравнителните три години се констатира устойчивост 

в броя на прекратените граждански дела. Прекратени през 2012г. 
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са били 13.12% от разглежданите дела, през 2013г. – 15.68%, а 
през 2014г. – 14.29%. 
 Най-честата причина за прекратяване на граждански дела 
през 2014г. е поради изпращане на дело по подсъдност на друг 
съд, заради което са прекратени 8 броя граждански дела, като тук 
най-голям относителен дял има прекратяването на частни 
граждански дела, образувани въз основа на заявления по чл.410 и 
чл.417 ГПК, в които заявителите не са спазили императивната 
разпоредба на чл.411 ал.1 ГПК за подаване на заявлението по 
постоянния адрес или по седалището на длъжника. 
 И през изминалата година отводът на съдиите от Районен 
съд гр. Трявна е също често основание за прекратяване на 
граждански дела. На това основание са прекратени 7 броя 
граждански дела. Най-честата причина за тези отводи е 
идентична с тази от предходните години, а именно – 
завеждането на дела от определено физическо лице срещу една 
от юридическите кантори в гр. Габрово и адвокатите в нея, с 
които съдиите от Районен съд гр. Трявна се намират в служебни 
и колегиални взаимоотношения. Отвод на това основание през 
2014г. е извършен в 4 от прекратените поради отвод граждански 
дела. В 2 броя от случаите отводът е направен поради 
завеждането на дела срещу горестоящия Окръжен съд гр. 
Габрово. Последният 1 брой дело, прекратено на посоченото 
основание, касае предявен иск срещу Районен съд гр. Габрово, 
който също както и Районен съд гр. Трявна, се включва в състава 
на Габровски съдебен окръг. Всички отводи са били 
мотивирани, което е констатирано и в доклада за извършената 
проверка на Районен съд гр. Трявна през 2014г. от  страна на 
Окръжен съд гр. Габрово. 

Останалите причини за прекратяване на граждански дела 
през 2014г. са по-рядко срещани, а те са – оттегляне на 
предявения иск, неявяване на съпрузите в първото по делото 
съдебно заседание в производство за развод по взаимно 
съгласие, неотстраняване на нередовности на исковата молба, 
недопустимост на иска и др.  
 
  І. 6. Висящи граждански дела в края на отчетния 
период 
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 Останалите несвършени граждански дела в края на 
отчетния период са 20 броя, разпределени по видове, както 
следва: 

• граждански дела по общия ред – 15 броя; 

• производства по чл.310 ГПК – 1 брой; 

• административни по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ – 0 броя; 

• частни граждански дела – 1 брой; 

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

• дела от и срещу търговци – 3 броя 

 
  І. 7. Обжалвани съдебни актове 
 
 През 2014г. броят на обжалваните граждански дела е 31 или 
09.42% от делата за разглеждане. През 2013 този брой е бил 18 
или 4.63% от делата за разглеждане, а през 2012г. –  26, което е 
6.82% от разглежданите дела. 
 От обжалваните и върнати през 2014г. граждански дела, 
потвърдени са 17 броя, 4 броя са отменени и 2 броя са изменени. 
 Отменените съдебни актове са следните:  

С решение по ГР.Д. /БП/ №337/2012г. Районен съд гр. 
Трявна е признал уволнението на ищеца за незаконно, като го е 
възстановил на заеманата преди уволнението длъжност, а 
работодателят е осъден да заплати обезщетение по чл.225 ал.1 
КТ. С решение по В.ГР.Д. №165/2013г. на Окръжен съд гр. 
Габрово, което не е допуснато до касационно обжалване, 
горното решение е отменено, като предявените искове по чл.344 
ал.1 т.1, т.2 и т.3 КТ са отхвърлени, като неоснователни и 
недоказани. 

С решение по ГР.Д. №304/2013г. на Районен съд гр. 
Трявна е оставена без уважение молба за издаване на заповед за 
защита по Закона за защита от домашно насилие, като след 
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отмяната с решение по В.ГР.Д. №465/2013г. на Окръжен съд гр. 
Габрово са постановени мерки за защита по този закон. 

С решение по ГР.Д. №49/2014г. на Районен съд гр. Трявна 
е изцяло уважен предявеният иск с правно основание чл.422 
ГПК за сумата от 350.00 лв., представляваща отдадена в заем 
сума, като с решение по В.ГР.Д. №370/2014г. на Окръжен съд гр. 
Габрово, отменяйки решението на първоинстанционния съд, е 
постановено отхвърлянето на предявения установителен иск. 

С протоколно определение от 13.02.2014г. по ГР.Д. 
№279/2013г. Районен съд гр. Трявна е прекратил 
производството по делото, образувано по иск с правно 
основание чл.422 ГПК – поради липса на пълна идентичност 
между претенцията по иска с правно основание чл.422 ГПК и 
искането по заповедното производство. С определение по 
В.Ч.ГР.Д. №182/2014г. Окръжен съд гр. Габрово е отменил 
определението за прекратяване и е върнал делото за 
продължаване на съдопроизводствените действия. 

Изменените 2 броя съдебни актове касаят предявен иск за 
сума, който е бил изцяло отхвърлен от районния съд, като след 
обжалването въззивният съд го е уважил частично, както и иск за 
разваляне на договор за издръжка и гледане, който е бил 
развален в една своя част от първоинстанционния съд, а след 
произнасянето от окръжния съд тази част е била допълнително 
редуцирана. 

При анализ на причините за отмяна и изменение на 
съдебните актове се установява, че този резултат е следствие на 
различните правни изводи при инстанционното разглеждане на 
делата. 

 
 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 0.76 %.   

 Съотношението на потвърдените с решените по същество 
съдебни актове е 6.49 %. 
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 Съотношението на отменените с решените по същество 
съдебни актове е 1.52 %. 
  
        І. 9. Данни за гражданските дела 
 
 При съпоставка на постъплението в гражданските дела през 
годините е видно, че отчетната 2014г. бележи макар и 
съществено намаление в постъплението на граждански дела в 
Районен съд – гр. Трявна спрямо предходните две години. 
Образувани през 2014г. са 293 броя граждански дела. 
Постъпилите през 2013г. и 2012г.  са съответно 356 броя и 349 
броя.    

Новообразуваните искове по СК през 2014г., в т.ч. и 
получените по подсъдност, са 26 броя. През 2013г. същите са 
били 40 броя, а през 2012г. – 33 броя. Всичко делата за 
разглеждане от този вид са 33 броя. Свършени са 31 броя дела. 
Обжалвани са 2 броя дела. Останали несвършени в края на 
периода са 2 броя дела. 
 Новопостъпилите облигационни искове през 2014г., в т.ч. 
и получените по подсъдност, са 21 броя. През 2013г. същите са 
били 32 броя, а през 2012г. – 48 броя. Всичко делата за 
разглеждане от този вид са 30 броя. Свършени са 24 броя. 
Обжалвани са 8 броя, а останалите несвършени дела в края на 
периода са 6 броя. 
 При вещните искове постъплението през 2014г., в т.ч. и по 
подсъдност, е 7 броя. През 2013г. същото е било 14 броя, а през 
2012г. – 13 броя. Всичко делата за разглеждане от този вид са 13 
броя. Свършени са през годината 10 броя дела. Обжалвани са 9 
броя дела, а останалите несвършени дела в края на периода са 3 
броя. 
 Образуваните през предходната година делбени 
производства са 6 броя. Същите са били 9 на брой през 2013г. и 
4 на брой през 2012г. Общо за разглеждане от този вид са 13 
броя дела. Свършени от тях са 9 броя. Обжалвани са 2 броя дела. 
Останалите несвършени дела в края на периода са 4 броя. 
 Новопостъпилите искове по КТ, включително и по 
подсъдност, са 2 броя, спрямо 5 броя през 2013г. и 6 броя през 
2012г. Общо за разглеждане делата са 3. От тях свършени са 3 на 
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брой. Обжалвано е 1 брой. Несвършени дела в края на периода 
няма. 
 През изминалата година се забелязва общо съществено 
намаление по всички видове дела, с изключение на делбените 
производства, които макар да са също по-малко на брой спрямо 
предходните две години, различията не са показателни.  
 Основната причина за намалените постъпления при 
всички видове граждански спорове смятам са липсата на нужните 
за воденето на производството немалко финансови средства, 
като тук следва да се има предвид не само сумите за държавни 
такси, които са високи, но не и непосилни за повечето граждани, 
но най-вече разноските, които се правят в хода на самите дела – 
депозити за вещи лица и преди всичко адвокатските 
възнаграждения, чиито минимални размери скочиха на няколко 
пъти през последните години, включително и през изминалата 
2014г., с измененията на Наредба №1 от 09.07.2004г. за 
минималните размери на адвокатските възнаграждения, обн. в 
ДВ бр.28 от 28.03.2014г. 
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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 2014 година е 250. От тях най-
голям дял имат частните наказателни дела – 128 на брой, 
следвани от наказателния общ характер дела  – 54 броя. 
 Средномесечното постъпление на един съдия от Районен 
съд – гр. Трявна за отчетната 2014г. е 10.42 дела. 
  
 ІІ. 2. Брой на наказателните дела за разглеждане към 
31.12.2014г. 
 

Общият брой на наказателните дела за разглеждане към 
посочената дата е 264. 
 По видове дела същите се разпределят, както следва: 

• наказателни общ характер дела – 59 броя; 

• наказателни частен характер дела – 3 броя; 

• дела по чл.78А НК – 16 броя; 

• 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; 
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• дела по чл.78А НК – 10 броя; 

• частни наказателни дела – 28 броя; 

• частни наказателни дела – разпити – 24 броя; 

• административно-наказателен характер дела – 69 броя 

 
За сравнение общият брой на разглежданите наказателни 

дела през 2012г. е бил 180, както следва: 
• наказателни общ характер дела – 61 броя; 

• наказателни частен характер дела – 2 броя; 

• дела по чл.78А НК – 14 броя; 

• частни наказателни дела – 20  броя; 

• частни наказателни дела – разпити – 18 броя; 

• административно-наказателен характер дела – 65 броя 

    
 По видове престъпления по глави от НК, броят на делата за 
разглеждане през 2014г. се разпределя, както следва: 
 

• Гл. ІІ – престъпления против личността – 0 броя; 

• Гл. ІІІ – престъпления против правата на гражданите – 1 
брой; 

• Гл. ІV – престъпления против брака, семейството и 
младежта – 3 броя; 

• Гл. V – престъпления против собствеността – 18 броя; 

• Гл. VІ – престъпления против стопанството – 17 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 – 19 броя; 

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

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

 
 При сравнителен анализ на общо разглежданите 
наказателни дела през трите сравнителни години се установява, 
че през изминалата година е имало най-голям брой дела за 
разглеждане – 264 броя, докато през 2013г. са разгледани 186 
броя, а през 2012г. – 180 броя. Основната причина за това се 
корени в обстоятелството, че от края на м. януари 2014г. като 
частни наказателни дела започна образуването на всички 
разглеждани до този момент искания по Закона за електронните 
съобщения, което доведе до съществено увеличение в броя на 
обрразуваните наказателните дела. 
 Друга причина е нарастване в постъплението и на 
останалите частни наказателни дела, извън исканията по Закона 
за електронните съобщения. Броят на последните през 2014г. е 
бил 92, а този на останалите частни наказателни дела 37 броя. За 
сравнение, частните наказателни дела през 2013г. е бил 28, а през 
2012г. – 20 броя. Измежду разгледаните през отчетната година 
частни наказателни дела, след исканията по Закона за 
електронните съобщения, най-голям дял имат исканията по 
чл.161 НПК за разрешаване или одобряване на действия по 
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претърсване и изземване /най-вече на наркотични вещества/, 
следвани от молбите за кумулации, които бележат значително 
увеличение през 2014г. 
 През 2014г. има леко увеличение на разглежданите 
наказателни дела от общ характер – 59 броя, спрямо предходната 
2013г., но леко намаление спрямо 2012г. Като цяло, нивата на 
този вид наказателни дела са близки през трите сравнителни 
години. 
 Подобна е тенденцията при наказателните дела по чл.78А 
НК, които са били 16 броя през 2014г., за разлика от 2013г., 
когато са били 10 броя, но през 2012г. – 14 броя. 
 Отново леко спадане до нивото от 2012г. бележат частните 
наказателни дела – разпити, които през 2014г. също са били 18 
на броя, за сметка на 2013г., когато са били 24 броя. 
 По-голямо впечатление при разглежданите през 2014г. 
наказателни дела правят административно – наказателните дела, 
които от съответно 65 броя през 2012г. и 69 броя през 2013г., 
през отчетната година са намалели на 39 броя. Така например, 
през 2014г. е било образувано и разгледано само 1 брой 
наказателно дело по жалба срещу наказателно постановление на 
Регионална дирекция по горите гр. Велико Търново, на фона на 
10 броя такива дела през 2013г. Също така, от 16 броя през 
2013г., през 2014г. административно – наказателните дела по 
жалба срещу наказателни постановления на Дирекция 
„Инспекция по труда“ гр. Габрово са спаднали на 5 броя. 
Причините за това следва да се търсят в самите органи, издаващи 
наказателните постановления- 
 По видове престъпления от НК най-голям дял от 
разглежданите през 2014г. наказателни дела имат общоопасните 
престъпления, следвани от престъпления против собствеността, 
като разликата помежду им е незначителна – 1 брой дело. Тези 
два вида престъпления се открояват като количество на фона на 
останалите видове престъпления. Тенденцията е устойчива, тъй 
като общоопасните престъпления и престъпленията против 
собствеността преобладават и през предходните две години, като 
в различните години първенството е или при едните, или при 
другите такива наказателни дела.  
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 През изминалата година прави впечатление, че наред с 
общоопасните престъпления и престъпленията против 
собствеността, значителен е броя на престъпленията против 
стопанството, които делят от престъпленията против 
собствеността също с 1 брой дело. Тенденция към увеличаване 
на този вид дела се забелязва през сравнителния тригодишен 
период, тъй като през 2012г. този вид престъпления са били 4 
бр., през 2013г. са се увеличили на 10 броя, за да достигнат 17 
броя през 2014г. Измежду престъпленията против стопанството 
най-голям е делът на престъпления по чл.234в от НК или т.нар. 
кражба на ток. 
 
 ІІ. 3. Брой на свършените наказателни дела 
 

Броят на свършените наказателни дела през 2014г. е 250. В 
срок до 3 месеца са свършени 239 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 
10.42 бр. 
 По видове дела броят на свършените през 2014г. 
наказателни дела се разпределя, 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, като 100% са 
свършени в срок до 3 месеца; 

• частни наказателни дела – разпити – 18 броя, като 
всички или 100% са свършени в срок до 3 месеца; 
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• административно-наказателен характер дела – 35 броя, 
от които 31 броя или 89% са свършени в срок до 3 
месеца 

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 27 броя или 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 

За сравнение броят на свършените наказателни дела през 
2012г. е бил 161, от които 149 броя или 93% са свършени в срок 
до 3 месеца, както следва: 

• наказателни общ характер дела – 52 броя, от които 45 
броя или 87% са свършени в срок до 3 месеца; 

• наказателни частен характер дела – 2 броя, от които 2 
броя или 100% са свършени в срок до 3 месеца; 

• дела по чл.78А НК – 14 броя, като всички или 100% са 
свършени в срок до 3 месеца; 

• частни наказателни дела – 19 броя, като всички или 
100% са свършени в срок до 3 месеца; 
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• частни наказателни дела – разпити – 18 броя, като 
всички или 100% са свършени в срок до 3 месеца; 

• административно-наказателен характер дела – 56 броя, 
от които 51 броя или 91% 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 213. Това са 80.68% от разглежданите през 2014г. 
наказателни дела. 
 По видове разпределението е, както следва: 

• наказателни общ характер дела – 35 броя; 

• наказателни частен характер дела – 1 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; 
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• административно-наказателен характер дела – 62 броя. 

За сравнение общият брой на решените с акт по същество 
наказателни дела през 2012г. е бил 123, както следва: 

• наказателни общ характер дела – 32 броя; 

• наказателни частен характер дела – 0 брой; 

• дела по чл.78А НК – 11 броя; 

• частни наказателни дела – 14 броя; 

• частни наказателни дела – разпити – 18 броя; 

• административно-наказателен характер дела – 48 броя. 

 
Общият брой на решените с акт по същество наказателни 

дела през изминалата година бележи съществено увеличение 
спрямо предходните две години. През 2014г. са решени с акт по 
същество 213 броя наказателни дела, спрямо 152 броя през 
2013г. и 123 броя през 2011г., като и тук основната причина е в 
по-големия брой образувани наказателни дела през отчетната 
година, с оглед промяната в Правилника за администрацията в 
съдилищата, съгласно които като частни наказателни дела се 
образуват всички искания по Закона за електронните 
съобщения. Ето защо, през 2014г. частните наказателни дела са 
били 128 броя, при съответно 27 броя през 2013г. и 19 броя през 
2012г. 
 Увеличение на решените с акт по същество наказателни 
дела спрямо предходната 2013г. е видна при делата по чл.78А 
НК. През 2014г. с такъв съдебен акт са приключили 11 на броя 
наказателни дела по чл.78А НК, докато техния брой през 2013г. 
е бил едва 7. Идентични на нивата от 2014г. са тези от 2012г., 
когато също са били решени 11 броя наказателни дела по чл.78А 
НК. 
 Констатираното драстично намаление в постъплението на 
административно-наказателен характер дела през отчетната 
година води до намаление и при приключилите със съдебен акт 
по същество такива дела. Решените с акт по същество 
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административно-наказателни дела през 2014г. са едва 29 броя, 
спрямо 62 броя през 2013г. и 48 броя спрямо 2012г. 
 За разлика от предходните две години, през които нямаше 
приключили със съдебен акт по същество наказателен частен 
характер дела, през 2014г. има 1 брой дело, приключило по този 
начин. 
 Решените със съдебен акт по същество наказателен общ 
характер дела запазват близки нива през трите сравнителни 
години – съответно 35 броя през 2014г., 34 броя през 2013г. и 32 
броя през 2012г. 

През 2014г. са постановени общо 30 осъдителни присъди. 
Осъдени са общо 34 лица. 
 
 ІІ. 5. Брой на прекратените наказателни дела  
 

Прекратените наказателни дела през 2014г. са 37 на брой, 
разпределени по видове, 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; 
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• частни наказателни дела – разпити – 0 брой; 

• административно-наказателен характер дела – 2 броя 

 
За сравнение прекратените наказателни дела през 2012г. са 

били 38 на брой, както следва:  
• наказателни общ характер дела – 20 броя; 

• наказателни частен характер дела – 2 броя; 

• дела по чл.78А НК – 3 броя; 

• частни наказателни дела – 5 броя; 

• частни наказателни дела – разпити – 0 броя; 

• административно-наказателен характер дела – 8 броя 
 
 
 От прекратените през 2014г. общо 37 броя наказателни 
дела, 18 броя са били прекратени със споразумение по чл. 382 и 
384 НПК. Този брой през 2013г. е бил 15, а през 2012г. - 19 броя. 
Налице е следователно устойчивост в броя на прекратяваните на 
това основание наказателни дела през последните три години. 

През 2014г., както и през предходните две години, няма 
върнати за доразследване дела. 
 Другите причини за прекратяване на наказателни дела през 
изминалата година, също както и по-рано, са изключително 
многообразни. Такива причини например са: 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; прекратени дела за 
кумулация, поради недопустимост на искането, както и поради 
оттегляне на молбата за кумулиране; недопустимост или 
просрочие на жалбата при обжалване на наказателни 
постановления и др. 
 

ІІ. 6. Висящи дела в края на отчетния период 
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Висящите в края на отчетния период наказателни дела са 14 

броя, както следва: 
• наказателни общ характер дела – 4 броя; 

• наказателни частен характер дела – 2 броя; 

• дела по чл.78А НК – 3 броя; 

• частни наказателни дела – 1 брой; 

• частни наказателни дела – разпити – 0 броя; 

• административно-наказателен характер дела – 4 броя 

 
ІІ. 7. Обжалвани и протестирани съдебни актове 
 
От свършените през 2014г. общо 250 наказателни дела 

обжалвани и/или протестирани  са съдебните актове по 39 броя 
дела, или 15.6% от свършените дела. През 2013г. този брой е бил 
43, но при свършени общо 173 броя наказателни дела, което е 
24.86% от свършените дела. През 2012г. от свършените общо 
161 броя наказателни дела, обжалвани и/или протестирани са 
съдебните актове по 34 броя дела, или 21.12% от свършените 
дела. 
 От обжалваните и върнати през 2014г. съдебни актове по 
наказателни дела, потвърдени са 24 броя, отменени са 14 броя, а 
1 брой е изменен. 
 От отменените съдебни актове 9 на брой са постановени 
по административно - наказателни дела, образувани по жалба 
срещу наказателни постановления, от които: 3 броя са 
наказателни постановления на Регионална дирекция по горите – 
гр. Велико Търново, 2 броя – на Държавната агенция за 
метрологичен и технически надзор, 2 броя – на Районно 
управление „Полиция“ гр. Трявна и по 1 брой – на Областната 
дирекция на МВР и на Дирекция „Инспекция по труда“. След 
отмяната на решенията на районния съд от Административен 
съд гр. Габрово, 4 броя от атакуваните наказателни 
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постановления са отменени, 3 броя са изменени и 2 броя са 
потвърдени. 
 Останалите 5 броя отменени съдебни актове са 
постановени по наказателен общ характер дела. От тях 
присъдите по 4 броя дела са отменени поради допуснати при 
първоинстанционното разглеждане на делото и при 
постановяване на присъдата процесуални нарушения, като 
делата са върнати за ново разглеждане от друг състав на съда. 
При 1 брой наказателен общ характер дело става въпрос за 
отмяна на постановена от районния съд осъдителна присъда, 
която е отменена при въззивното обжалване и на нейно място е 
постановена изцяло оправдателна присъда за извършено 
престъпление по чл.234в ал.1 пр.1 НК. 
 Измененият през 2014г. съдебен акт е осъдителна присъда 
на първоинстанционния съд за престъпление по чл.206 ал.3 пр.2 
във вр. с ал.1 във вр. с чл.29 ал.1 б.А и б.Б от НК, като след 
изменението й Окръжен съд гр. Габрово е преквалифицирал 
деянието на подсъдимия в престъпление по чл.196 ал.1 т.1 във 
вр. с чл.194 ал.1 във вр. с чл.29 ал.1 б.А и б.Б от НК. В 
останалата част присъдата е била потвърдена. 
 
 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  0.47 %. 
 Съотношението на потвърдените с решените по същество 
съдебни актове е 11.27 %. 
 Съотношението на отменените с решените по същество 
съдебни актове е 6.57 %. 
 Съотношението на внесените обвинителни актове с 
постановените осъдителни присъди /наказана престъпност/ е 
64.81 %. 
 
 ІІ. 9. Оправдателни присъди - причини 
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 През 2014 година има постановени 3 броя оправдателни 
присъди, спрямо същия брой през 2013г. и 1 брой през 2012г. 
Посочените цифри не смятам, че могат да обосноват направата 
на конкретен извод при постановените оправдателни присъди. 
 Една от постановените оправдателни присъди е по 
предявено обвинение в престъпление по чл.235 ал.1 НК, 
извършено от подсъдимия, при условията на посредствено 
извършителство на друго лице – свидетел по делото. Мотивът за 
оправдаването на подсъдимия е установеното по делото 
обстоятелство, че посоченият свидетел не е действал като 
посредствен извършител, а при съзнаване на фактическите 
обстоятелства, принадлежащи към състава на престъплението, за 
което подсъдимият е предаден на съд, както и липсата на 
повдигнато срещу последния обвинение за лично 
извършителство за сеч на дървесина без контролни горски 
марки. 
 Другата оправдателна присъда касае престъпление по 
чл.234в ал.1 НК, като е прието за недоказано подсъдимият да е 
извършил кражба на ток и то след криминализирането на този 
вид деяния като престъпления, т.е. след 2004г. 
 Поради недоказаност на обвинението за престъпление по 
чл.196 ал.1 т.2 във вр. с чл.195 ал.1 т.4 пр.1 във вр. с чл.194 ал.1 
във вр. с чл.29 ал.1 б.А и б.Б във вр. с чл.20 ал.2 НК по 
отношение на единия подсъдим и престъпление по чл.195 ал.1 
т.4 пр.1 във вр. с чл.194 ал.1 във вр. с чл.20 ал.2 НК спрямо 
другия подсъдим, е постановена третата оправдателна присъда. 
 И трите оправдателни присъди са били предмет на 
инстанционен контрол, като са били потвърдени от Окръжен 
съд гр. Габрово. 
 
 ІІ. 10. Влезли в сила присъди 
 
 През 2014г. в Районен съд – гр. Трявна са постановени 32 
броя влезли в законна сила присъди. Влезли в сила са и 18 броя 
определения за прекратяване на наказателното производство със 
споразумение. Броят на осъдените с влязъл в сила съдебен акт са 
46 - от тях 28 броя с влязла в сила присъда и 18 броя със 
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споразумения. Броят на оправданите с влязла в сила присъда 
лица е 4. 
 
 ІІ. 11. Данни за наказателните дела 
 

През 2014 година са постъпили за разглеждане общо 250 
броя наказателни дела - спрямо 167 броя за 2013г. и 174 броя 
през 2012г.   
 Всичко разглежданите през отчетната година наказателни 
дела са 264 броя – спрямо 186 броя през 2013г. и 180 броя през 
2012г.   
 Съобразно критериите, посочени в Мерките за 
усъвършенстване организацията на работа в съдилищата и 
прокуратурата по делата с особен обществен интерес и писмо 
№91-00-082 от 17.11.2008г. на ВСС, през изминалата 2014г. в 
Районен съд – гр. Трявна не са разглеждани дела със значим 
обществен интерес. 
 
 По видове престъпления движението на наказателни дела 
през 2014г. е, както следва: 
  
 по гл. ІІ – престъпления против личността 
 През изминалата година не са постъпвали и разглеждани 
дела от посочения вид. 
 
 по гл. ІІІ – престъпления против правата на 
гражданите 
 През отчетната година е постъпило 1 брой дело от този 
вид. Общият брой на делата за разглеждане е 1. Свършено е 1 
брой дело със споразумение. Осъдено е 1 лице. Делото не е 
обжалвано. Няма останали несвършени дела. 
 
 по гл. ІV – престъпления против брака, семейството и 
младежта 
 Постъпили през 2014г. са 3 броя дела от посочения вид. 
Общо разгледаните дела са 3 броя.  От тях с постановен акт по 
същество са 3 броя. Няма прекратени със споразумение. 
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Наказаните лица  са  3.  Обжалвано е 1 брой дело. Няма 
останали несвършени в края на периода. 
 
 по гл. V – престъпления против собствеността 
 Постъпилите дела от този вид са 16 на брой. Общо за 
разглеждане са били 18 броя дела. Свършени са 15 броя дела, 
като от тях 10 броя са приключили с присъда, 3 броя са били 
прекратени със споразумение. Осъдените лица са 14 на брой. 
Обжалвани или протестирани са били актовете по 8 броя дела. 
Останали несвършени в края на периода са 3 броя дела. 
 
 по гл. VІ – престъпления против стопанството 
 Постъпили през 2014г. са 14 броя дела от посочения вид. 
Общо разгледаните дела са 17 броя.  От тях с постановен акт по 
същество са 11 броя. 5 броя са прекратени със споразумение. 
Наказаните лица  са  14.  Обжалвани са 6 броя дела. Останало 
несвършено в края на периода е 1 брой дело. 
 
 по гл. VІІ – престъпления против финансовата, 
данъчната и осигурителната системи 
 През 2014г. 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 19 броя дела. Броят на 
разглежданите дела от посочения вид е 19. Свършени са 19 броя 
дела. От тях с акт по същество са приключили 10 броя дела, а 
прекратени със споразумение са 9 броя дела. Осъдени са 19 броя 
лица. Обжалвана или протестирана е 1 брой присъда. Няма 
останали несвършени дела. 
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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 2014г. 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 2014г. в РС – гр. Трявна са издадени общо 780 броя 
свидетелства за съдимост и 176 броя справки за съдимост, или 
общо 956. За сравнение през 2013г. в Районен съд – гр. Трявна са 
издадени 823 броя свидетелства за съдимост и 216 броя справки 
за съдимост, или общо 1039 броя свидетелства и справки за 
съдимост. През 2012г. са издадени общо 906 броя свидетелства и 
241 броя справки за съдимост, или общо 1147 броя свидетелства 
и справки за съдимост.  

При тези данни е видно, че продължава тенденцията за 
намаление в броя на издаваните от „Бюро съдимост“ при 
Районен съд – гр. Трявна документи за съдимост на лицата. За 
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съжаление, тази тенденция вероятно ще продължи и за в 
бъдеще. Демографски срив на населението през последните 20 
години, съчетано с напускането на малките провинциални 
градове и установяването за местоживеене в столицата, големите 
градове на страната, както и извън нейните предели, са по-
важните причини за тази тенденция. Перспективите обаче също 
не са положителни, тъй като се прибавя още един факт, който е 
от съществено значение, а именно липсата на „Родилно 
отделение“ към болничните заведения в района, поради която 
ражданията се извършват в други населени места, предимно в 
родилното отделение на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ гр. Габрово. 
 И през 2014г. 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“.  
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Отчетната 2014г. съдебно – изпълнителната служби при 
Районен съд – гр. Трявна е започнала с 549 броя несвършени 
дела, като от тях:  
 37 броя дела в полза на Държавата;  
 131 броя дела в полза на юридически лица и търговци;  
 372 броя дела в полза на граждани;  
 9 броя дела за изпълнение на обезпечителни мерки. 
 Новообразуваните дела през 2014г. са 17 броя /спрямо 42 
бр. за 2013г. и 36 броя – за 2012г. /, както следва: 
 1 броя дела в полза на Държавата; 
 8 броя дела в полза на юридически лица и търговци; 
 8 броя дела в полза на граждани; 
 0 броя дела за изпълнение на обезпечителни мерки 
  Всичко дела в съдебно – изпълнителната служба през 
2014г. са 566 броя  /спрямо 573 броя дела – за 2013г. и 576 броя 
дела – за 2012г./.   
 Прекратените изпълнителни дела за 2014г. са 32 броя 
/спрямо 37 броя дела – за 2013г. и 41 броя дела – през 2012г./, от 
които: 
 9 броя дела – поради реализиране на вземането; 
 23 броя дела – по други причини. 
 През 2014г. на друг съдебен изпълнител са изпратени общо 
2 броя изпълнителни дела /спрямо 1 брой дело – за 2013г. и 4 
броя дела – за 2012г./. 
 Останалите несвършени дела в края на отчетния период са 
532 броя, 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. 
 Дължимите суми по изпълнителни дела, образувани до 
началото на отчетния период са 3 408 996 лв., а по такива, 
образувани през отчетния период са 149 803 лв. или общо 
дължими са 3 558 799 лв. 
 Събраните суми през отчетния период са 105 490 лв. /сто и 
пет хиляди четиристотин и деветдесет лева/. За сравнение 
събраните през 2013г. суми по изпълнителни дела са били 50 
165лв. / петдесет хиляди сто шестдесет и пет лева/. 
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 Срещу действията на държавния съдебен изпълнител през 
2014г. няма подавани жалби. 
 Изготвените в съдебно – изпълнителната служба призовки 
и книжа са 1300 на брой, като от тях 1267 са били връчени. 
 При това положение е видно, през отчетната година 
драстично е намалял броя на новообразуваните изпълнителни 
дела, за сметка на събраните по изпълнителни дела суми.  
 Намалението в броя на постъпилите през 2014г. 
изпълнителни дела е особено голямо спрямо 2013г. и по-малко 
спрямо 2012г. През изминалата са били образувани 17 броя 
изпълнителни дела, спрямо 42 броя през 2013г. и спрямо 36 през 
2012г. 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. По-малкият брой изпълнителни дела 
през отчетната година е следствие и на пониженото 
постъпление в гражданските дела, не само в Районен съд гр. 
Трявна, а като обща тенденция в страната. 
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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 638 вписвания, в това число са 
образувани 369 броя нотариални дела. Направил е също 4 броя 
откази от вписване, които не са били обжалвани. 

Общият брой на регистрираните през изминалата година 
вписвания включва: 
 продажби – 221 броя; 
 дарения – 47 броя; 

замени – 4 брой; 
наеми – 6 броя; 
аренди – 6 броя; 
законни ипотеки – 6 броя; 
договорни ипотеки – 21 броя; 
възбрани – 65 броя; 
искови молби – 17 броя; 
обявени завещания – 6 броя; 
откази от вещни права – 2 броя; 
делби – 8 броя; 
постановления /ДСИ, ЧСИ, АДВ/ - 24 броя; 
решения на ОСЗ – 6 броя; 
констативни нотариални актове – 22 броя; 
нотариални актове по обстоятелствена проверка – 36 броя; 
актове за държавна собственост – 7 броя; 
актове за общинска собственост – 27 броя; 
други актове – 76 броя 
През 2014г. е направено вписване на постановена с присъда 

по наказателен общ характер дело конфискация на имущество 
на подсъдим. Извършено е и отбелязване към вписан особен 
залог. Вписвания от такъв характер не са извършвани 
предходните две години. 

През 2014г. са разпоредени общо 69 броя заличавания. 
Същите включват заличавания на искови молби, възбрани и 
ипотеки. От тях най-голям дял имат заличаванията на възбрани – 
43 броя, следвани от заличаванията на ипотеки – 26 броя. 

През отчетната година съдията по вписванията при 
Районен съд гр. Трявна е разпоредил също издаването на 171 
броя писмени справки и удостоверения, 109 броя устни справки, 
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201 броя справки по молба на държавен орган и 418 бр. преписи 
от регистъра. Направени са 12 броя отбелязвания, повечето от 
които касаят вписани искови молби. 

През изминалата година се констатира по-съществено 
нарастване в броя на вписаните сделки за дарение и замяна на 
недвижими имоти, т.е. на сделките, при които придобиващите 
право на собственост не се нуждаят от парични средства или са 
необходими по-малко от тях. Увеличение се забелязва и в броя 
на обявените през 2014г.  завещания. Обратната тенденция – към 
намаляване броя на вписванията, бележат договорите за наем и 
актовете за държавна и общинска собственост. Движението в 
посока спадане надолу, касаещо вписването на актовете за 
държавна и общинска собственост е обяснимо, след като 
предходните няколко години имаше изключително голяма 
активност у общинските и държавни органи за актуване на 
имоти, тяхна собственост. 

Общата констатация е, че през изминалата година е 
продължил процеса на намаляване в броя на вписванията, 
обусловено от по-слабия пазар на недвижимите имоти в 
страната. 
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През изминалата 2014г. 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 01.01.2014г. – 31.10.2014г. 
 Съобразно констатациите от доклада, административната 
дейност на Районен съд – гр. Трявна е много добре 
организирана. Общата и специализирана администрация са 
съобразени с изискванията на чл.16 ал.2 и чл.17 ал.2 от 
Правилника за администрацията в съдилищата. 
Административният ръководител осъществява ръководството и 
контрола по осъществяването й. В съда се водят всички книги 
съгласно ПАС – за организация на общата администрация – 
видът на звената, числеността им и длъжностите в тях, както и за 
специализираната администрация – по служби и самостоятелни 
длъжности. Изготвени са и Вътрешни правила за сигурност, 
задължителни за служителите, организирани с достъп до 
регистри с лични данни при Районен съд – гр. Трявна. Изготвен 
е и Регистър за заявления за обществена информация в съда. Със 
заповед на административния ръководител е създадена 
организация по публикуване на изготвените съдебни актове. 
 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, при спазване на утвърдените 
вътрешни правила. 
 При насрочване на наказателните дела се спазва 
разпоредбата на чл.252 НПК.  
 Няма случаи на граждански дела с отменен ход по 
същество. 
 Съдебните актове по граждански и наказателни дела са 
изготвени и предадени в предвидените в ГПК и НПК срокове, 
като няма неизготвени съдебни актове извън месечния срок. 
 В доклада от проверката е направен обобщения извод, че е 
налице много добра организация в дейността на Районен съд гр. 
Трявна, при спазване на всички изисквания за срочност и 
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качество, като съдиите проявяват отговорност и стремеж към 
усъвършенстване и подобряване на резултатите от работата им. 
 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. 
 И през 2014г. продължи процеса на утвърждаване на нови 
и осъвременяване на съществуващи вътрешни правила за 
организацията на работа на Районен съд гр. Трявна.  

Със заповед №145/19.12.2014г. бяха утвърдени Вътрешни 
правила за организацията на работа и правилата за поведение на 
съдебните заседатели. Изготвянето на такива правила се наложи, 
тъй като през м. декември 2014г. изтече мандатът на одобрените 
през 2009г. съдебни заседатели, като на тяхно място бяха 
избрани нови съдебни заседатели при Районен съд гр. Трявна, с 
решение по протокол №14/27.11.2014г.г. и решение по 
протокол №16/22.12.2014г. – и двете на Общо събрание на 
съдиите от Окръжен съд – гр. Габрово, свикано от 
административния ръководител – председател на Окръжен съд 
гр. Габрово. Утвърдените вътрешни правила имат за цел да 
конкретизират организацията и начина на работа на съдебните 
заседатели, както и да установят правила за етично поведение на 
съдебните заседатели при Районен съд гр.Трявна, които водят до 
запазване и повишаване доверието на обществеността в 
съдебната система. 

Вътрешните правила за съдебните заседатели, които бяха 
утвърдени в края на 2014г. спомогнаха отчасти да се преодолее 
съществуващата празнота в българското законодателство след 
отмяната на Наредба №1 от 03.02.2011г. за съдебните заседатели 
през 2011г., без на нейно място да бе приет друг нормативен акт, 
който да урежда подробно правата и задълженията на съдебните 
заседатели, както и другите детайли, касаещи работата им. 

С оглед приложението на приетата от Висшия съдебен 
съвет Единната методика по приложението на принципа за 
случайното разпределение на делата в районните, окръжните, 
административните, военните, апелативните и 
специализираните съдилища, със заповед №146/19.12.2014г. 
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бяха утвърдени за Вътрешни правила за случайно разпределение 
на делата. В съответствие с указанията в методиката бяха 
посочени по нов начин делата, които да се разглеждат по 
дежурство от съдиите в Районен съд гр. Трявна и от тях бяха 
изключени производствата по обезпечение на бъдещ иск, 
поради числения състав на съда, който е по-малко от трима 
съдии. 
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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. 
 През 2014г. бе сключен нов договор за охрана със сигнално 
охранителна техника с частна фирма, поради закриването на 
полицейските служби за сигнално – охранителна техника.  
 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 2014г. 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. 
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 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 
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. 
 Средства за извършване на горните ремонти бяха поискани 
още през 2011г., но становище по направеното искане не бе 
получено.  
 

VІІІ. 2. Техническа обезпеченост 
   

     
 През 2014г. 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 
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добро. Остарялата и технически непригодна компютърна 
техника се подменя с нова, съобразно финансовите 
възможности на съда и отпуснатите средства от Висшия съдебен 
съвет. Последно, през 2011г. бяха подменени 3 броя компютри и 
монитори към тях.  
 В РС – гр. Трявна са налични два сървъра – сървър Dell 
Power Edge SC 1420 SCSI и сървър Dell Power Edge 1850, на 
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. 
 За нуждите на работата на съда от копирна техника се 
използват две машини: XEROX C118 – закупен на 08.04.2008г., и 
 „Canon IR 2520“, придобит на 04.12.2013г. за сумата от 2593.20 
лв., предоставена от Висшия съдебен съвет по-рано същата 
година. 
 Понастоящем, за нормалното протичане на работния 
процес в Районен съд – гр. Трявна е необходимо закупуването на 
нови компютърни системи и конфигурации, заедно с монитори, 
тъй като наличните морално и физически остаряват, както и 
започват да дефектират. Средства за закупуването им бяха 
поискани още през 2013г., но без Висшия съдебен съвет да се 
произнесе по искането.  
 С писма, съотв. изх.№70/06.03.2014г. и изх.№ /29.10.2014г. 
отново бе поискано отпускането на суми за закупуване на два 
броя компютърни конфигурации, но до края на отчетния 
период не бяха отпуснати средства. 
 Ето защо считаме, че за добрата техническа обезпеченост 
на съда е необходимо предоставянето на средства за закупуване 
на поне 2 бр. нови компютърни системи и конфигурации, 
заедно с монитори.  
 
  АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ – 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД – ГР. ТРЯВНА: 
 


