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Районен съд - Трявна осъществява правораздавателна дейност на 

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

районни съдилища, включени в съдебния район на Окръжен съд – 

Габрово. 

Съдебният район на Районен съд – Трявна обхваща територия от 

254.909 кв. км., която представлява 12.58 % от територията на 

Габровска област. Населените места в съдебния район са общо 106, от 

които два града – общинският център гр. Трявна и гр. Плачковци, както 

и следните села: Бижовци, Войниците, Добревци, Долни Томчевци, 

Кръстеняците, Недялковци, Околиите, Генчовци, Рачовци, Скорците, 

Стайновци, Тодореците, Брежниците, Бърдарите, Горни Маренци, 

Горни Радковци, Горни Цоневци, Долни Маренци, Долни Радковци, 

Донкино, Драгневци, Енчовци, Йововци, Киселковци, Кольо Ганев, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

По данни на служба „Гражданска регистрация и административно 

обслужване“, на територията на Община Трявна през 2021г. са 

регистрирани общо 10 628 души. 

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

съдебната власт, Районен съд – Трявна отчита следните резултати от 

дейността си през изминалата 2021г. 
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І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 
 

1. Кадрова обезпеченост на съдиите 

През 2021 г. щатът за съдии в Районен съд – Трявна включва 

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

съдебен изпълнител и един съдия по вписванията.  

През почти целия отчетен период съдът е работил в състав само 

от един съдия – Вяра Петракиева, като считано от 20.12.2021г. встъпи в 

длъжност и съдия Пламен Евгениев.  

Съдия Пламен Евгениев притежава 21 години юридически стаж,  

с ранг е „съдия във ВКС и ВАС“, атестиран с решение на Съдийската 

колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 28/13.07.2021 г. с 

комплексна оценка „Много добра“. С Решение по Протокол № 43 от 

30.11.2021  г. на Съдийската колегия на ВСС е назначен на длъжността 

Административен ръководител – Председател на Районен съд – Трявна, 

като встъпва в изпълнение на същата на 21.12.2021г..  

Съдия Вяра Петракиева – Велинова притежава 21 години 

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

комплексна оценка „много добра“ от последната извършена 

периодична атестация. Същата заема длъжността „Изпълняващ 

функциите на Административен ръководител – Председател“ до 

20.12.2021 г. С решение по Протокол № 45 от заседание на Съдийската 

колегия на ВСС проведено на 14.12.2021 г. се преназначава, на 

основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, на заеманата преди избора ѝ за 

„Административен ръководител – Председател“ на Районен съд – 

Трявна длъжност „съдия“ в Районен съд – Трявна.  

През отчетния период като държавен съдебен изпълнител е 

работела първоначално  Радомира Ковачева, която заема тази длъжност 

до 25.02.2021 г. Със Заповед № СД-01-35 от 18.02.2021 г. на Министъра 

на правосъдието трудовите ѝ правоотношения са прекратени. Със 

Заповед № 86 от 19.02.2021 г. на Министъра на правосъдието за 

държавен съдебен изпълнител в Районен съд – Трявна е назначен 

Христо Христов считано от 25.02.2021 г.  Христо Христов е със 7 

години юридически стаж. 

Съдия по вписванията е Боряна Стефанова Казасова – Драмова. 

Съдията по вписванията е с 20 години юридически стаж, от които 13 

като съдия по вписванията.  

В случаите на отсъствие държавният съдебен изпълнител и 

съдията по вписванията се заместват взаимно, по силата на заповед № 

СД-03-346 от 14.08.2020 г., издадена от Министъра на правосъдието. 
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При кадрово обезпечаване от един съдия и отработени 12 

човекомесеци, през 2021 г. действителната натовареност е 38,25 по 

отношение на делата за разглеждане и 36,58 по отношение на 

свършените дела. Натовареността по щат е 19,13 по отношение на 

делата за разглеждане и 18,29 по отношение на свършените дела. 

За сравнение, при кадрово обезпечение от един съдия и 

отработени 12 човекомесеци, през 2020 г. действителната натовареност 

е 38,33 по отношение на делата за разглеждане и 34,50 по отношение на 

свършените дела. Натовареността по щат е – 19,17 по отношение на 

делата за разглеждане и 17,25 по отношение на свършените дела. През 

2019 г. действителната натовареност е била 27,17 по отношение на 

делата за разглеждане и 25,00 по отношение на свършените дела. 

Натовареността по щат е – 20,38 по отношение на делата за 

разглеждане и 18,75 по отношение на свършените дела. 

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

запазване на натовареността по щат на съдиите в Районен съд – Трявна 

спрямо предходната година. 

 

2. Кадрова обезпеченост на съдебната администрация 

Щатът на Районен съд – Трявна включва общо 9 на брой съдебни 

служители. 

Ръководните длъжности са: административен секретар – 1 брой; 

главен счетоводител – 1 брой. 

Специализираната администрация включва: съдебни секретари – 

2 броя; съдебни деловодители – 2 броя; призовкар – 1 брой. 

Технически длъжности – обща администрация са: чистач – 1 

брой; работник поддръжка - огняр – 1 брой.  

През 2021 г. длъжностите са заети от следните съдебни 

служители: 

Административен секретар е Андрей Попиванов. 

Главен счетоводител е Диана Иванова. 

Съдебни деловодители са Петър Василев и Христина Тунева. 

Съдебни секретари са Виолета Драгановска и Валентина 

Николова.  

През отчетната година като призовкар е работил Недьо Кънев. 

Длъжността „чистач“ е заемана от Валентина Мечкарова. 

Работник поддръжка - огняр е бил Красимир Зафиров. 

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

са с дългогодишен стаж в съдебната система. Освен специфичните за 

заемане на длъжността им задължения, на всеки от тях са възложени 
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допълнителни функции и отговорности, поради общо невисокия брой 

на съдебните служители в съда, необходимостта от заместване в 

случаите на отсъствие, както и нарастващия обем от изисквания към 

органите на съдебна власт, които неизменно рефлектират върху 

работата на съдебните служители и увеличават ангажираността им. 

През 2021 г. съдебните служители в Районен съд – Трявна са били 

натоварени със следните отговорности: 

На административния секретар Андрей Попиванов е възложено 

да изпълнява функциите по поддръжка на информационните и 

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

функциите на служител по сигурността на информацията. Разписано му 

е да отговаря и за спазване на здравословните и безопасни условия на 

труд, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд, 

както и да извършва първоначален инструктаж и инструктаж на 

работно място. Вменени са му също задълженията на администратор на 

достъпа до е-услугите, предоставени от НАП и Регистъра на банковите 

сметки и сейфове. Определен е за Длъжностно лице по защита на 

данните съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.  

Главният счетоводител Диана Иванова е представител на 

служителите в Групата по условията на труд. 

На съдебния деловодител обслужващ гражданско деловодство 

Христина Тунева е възложено да изпълнява и функции на „касиер“. 

На съдебния деловодител обслужващ наказателно деловодство и 

„Бюро съдимост“ Петър Василев са вменени и функциите на 

деловодител в служба „Държавно съдебно изпълнение“, както и 

изпълняване на задълженията на лице извършващо предварителен 

контрол. Петър Василев отговаря за приемането, регистрирането и 

съхранението на веществените доказателства в съда.  

Съдебните деловодители са оправомощени да извършват 

служебни справки от информационната система на Национална база 

данни „Население“, посредством издадените им квалифицирани 

електронни подписи. Съдебните деловодители извършват и електронни 

справки в Националната агенция по приходите за наличието на 

регистрирани трудови договори на страни по граждански дела. Двамата 

съдебни деловодители се заместват взаимно, при отсъствие от работа. 

Призовкарят Недьо Кънев обслужва територията на град Трявна. 

В останалите населени места на Община Трявна връчването на 

призовки и съобщения се осъществява от съответните кметски 

наместници. 

Чистачът Валентина Мечкарова, по силата на длъжностната ѝ 

характеристика замества призовкаря, в случаите на негово отсъствие от 

работа. 
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Работникът по поддръжката Красимир Зафиров изпълнява и 

функциите на служител по пожарна безопасност, като отговаря за 

спазване на правилата и нормите за пожарната безопасност. Вменени са 

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

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

затруднено придвижване в сградата на съдебната палата. Работникът по 

поддръжката има контролни задължения по функционирането на 

електрическата инсталация в сградата и извършване на всички видове 

ремонти по нея. 

През отчетната 2021 г. на съдебните служители от Районен съд – 

Трявна не са налагани наказания. 

 

3. Квалификации на съдии и съдебни служители 

Съдиите и съдебните служители в Районен съд – Трявна са с 

дългогодишен стаж в съдебната система. За повишаване на 

квалификацията си през изминалата 2021 г. са участвали в следните 

обучения: 

Съдебен секретар Валентина Николова 

– Обучение „Етично поведение на съдебния служител“, 

проведено през периода 10.02 – 08.02.2021 г.; 

– Обучение „Съдебни секретари“, проведено през периода 06.04 

– 28.04.2021 г.; 

– Обучение „Английски език – Ниво B1“, проведено през 

периода 12.07 – 20.10.2021 г. 

Съдебен секретар Виолета Драгановска 

– Обучение „Работа с ЕИСС“, проведено през периода 19.10 – 

20.10.2021 г. 

Съдебен деловодител Христина Тунева 

– Обучение „Основни принципи и тяхното приложение в 

заповедното производство“, проведено през периода 06.07 – 

07.07.2021г.; 

– Обучение „Работа с ЕИСС“, проведено през периода 19.10 – 

20.10.2021 г. 

4. Предложения за промени в щата – мотиви 

Съдии 

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

от които: един Административен ръководител, един районен съдия, 

един държавен съдебен изпълнител и един съдия по вписванията.  

Средната натовареност по щат на Районен съд – Трявна спрямо 

общия брой на разгледаните през 2021 г. граждански и наказателни 
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дела е 19,13 дела месечно, което е под средната натовареност за 

съдиите от районните съдилища, като през предходната 2020 г. е била 

19,17 дела месечно, а през 2019 г. – 20,38 дела месечно.  

Преценявайки съотношението между брой съдии и брой дела за 

разглеждане през 2021 г., смятам че щатната численост на съдиите в 

Районен съд – Трявна съответства на натовареността му като орган на 

съдебна власт, поради което не се нуждае от промяна. 

Съдебна администрация 

Към края на 2021 г. щатната численост на съдебните служители в 

Районен съд – Трявна е 9 броя: 2 броя ръководни длъжности, 5 броя 

специализирана администрация и 2 броя технически длъжности. 

Съотношението между брой съдии (включително държавен 

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

служители - 9, е 1:2,25. 

Щатът на съдебните служители е оптимизиран в максимална 

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

една щатна бройка. Единствените изключения са длъжностите „съдебен 

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

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

съответства на броя на магистратите по щат. Единият от съдебните 

деловодители обслужва гражданско деловодство, а другият наказателно 

деловодство и „Бюро съдимост“, както и има възложени функции на 

деловодител в служба „Държавно съдебно изпълнение“. 

Към настоящия момент смятам, че не съществува нужда от 

промяна в броя на съдебните служители при Районен съд – Трявна. 
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ІІ. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 
 

1. Брой дела за разглеждане към 01.01.2021г. 

В началото на 2021 г. са останали неприключени общо 46 броя 

дела, от които 36 броя граждански и 10 броя наказателни, при общо 39 

неприключили дела към 01.01.2020 г. и 45 броя дела към 01.01.2019 г. 

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

2.1. Граждански дела 

2.1.1. Броят на постъпилите през 2021 г. граждански дела е 309. 

По видове постъпилите през отчетната година дела се 

разпределят, както следва: 

 граждански дела по общия ред – 72 броя; 

 производства по чл.310 ГПК – 4 броя; 

 административни по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ – 0 броя; 

 частни граждански дела – 51 броя; 

 дела по чл.410 и чл.417 ГПК – 182 броя; 

 други граждански дела – 0 броя. 

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

година 309 броя граждански дела, 182 броя са дела по чл.410 и чл.417 

ГПК, което е около 58,90% от всички постъпили граждански дела. 

Средномесечното постъпление по граждански дела на един съдия 

от Районен съд –Трявна за отчетната 2021 г. е 25,75 дела. 

За сравнение броят на постъпилите през 2020 г. граждански дела 

е 297. 

По видове постъпилите през 2020 година дела се разпределят, 

както следва: 

 граждански дела по общия ред – 65 броя; 

 производства по чл.310 ГПК – 4 броя; 

 административни по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ – 0 броя; 

 частни граждански дела – 42 броя; 

 дела по чл.410 и чл.417 ГПК – 170 броя; 

 други граждански дела – 16 броя. 

През 2019 г. в Районен съд – Трявна са постъпили 304 граждански 

дела, разпределени по видове както следва: 

 граждански дела по общия ред – 65 броя; 

 производства по чл.310 ГПК – 3 броя; 
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 административни по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ – 6 броя; 

 частни граждански дела – 46 броя; 

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

 други граждански дела – 16 броя. 

Сравнителният анализ на тези данни за последните три години 

показва, че през отчетната 2021г. е налице леко увеличение в броя на 

постъпилите граждански дела в сравнение с предходните две години. В 

сравнение с предходната 2020 г., са заведени 12 броя повече 

граждански дела. 

Наблюдава се увеличение в броя на заведените граждански дела 

по общия ред. През 2021 г. са образувани 72 броя дела от тази 

категория, докато през 2020г. са били 65.  

Няма разлика в постъплението при производствата по чл.310 ГПК 

през отчетната 2021 г. и предходната 2020 г.  

При производствата по чл.410 и чл.417 ГПК има увеличение с 12 

броя дела през отчетната 2021 г. спрямо предходната 2020 г. 

Няма образувани административни дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ, 

през отчетната 2021 г., както и през предходната 2020 г., докато през 

2019 г. са образувани 6 броя административни дела по ЗСПЗЗ и 

ЗВГЗГФ. 

Сериозен спад се забелязва в други граждански дела. През 

изминалата 2021 г. няма образувани, докато през 2020 г. те са били 16.  

През изминалата 2021 г. спрямо предходните две отчетни години 

има най-голямо постъпление на граждански дела – 309 броя. В 

процентно съотношение отчетната 2021 г. бележи увеличение спрямо 

2020 г. с 3,9 %, а спрямо 2020 г. с 1,6 %.  

 

2.1.2. През отчетната 2021 г. Районен съд – Трявна е имал за 

разглеждане общо 345 броя граждански дела, от които 36 броя висящи 

в началото на отчетния период и 309 са постъпили през годината. 

По видове дела същите се разпределят, както следва: 

 граждански дела по общия ред – 100 броя; 

 производства по чл.310 ГПК – 4 броя; 

 административни по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ – 6 броя; 

 частни граждански дела – 52 броя; 

 дела по чл.410 и чл.417 ГПК – 182 броя; 

 други граждански дела – 1 броя. 
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За сравнение броят на разглежданите през 2020 г. дела в Районен 

съд – Трявна е бил 326, разпределени по видове, както следва: 

 граждански дела по общия ред –  86 броя; 

 производства по чл.310 ГПК – 4 броя; 

 административни по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ – 6 броя; 

 частни граждански дела – 42 броя; 

 дела по чл.410 и чл.417 ГПК – 171 броя; 

 други граждански дела – 17 броя. 

През 2019 г. са разгледани 338 дела, разпределени по видове, 

както следва: 

 граждански дела по общия ред –  90 броя; 

 производства по чл.310 ГПК – 3 броя; 

 административни по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ – 10 броя; 

 частни граждански дела – 47 броя; 

 дела по чл.410 и чл.417 ГПК – 172 броя; 

 други граждански дела – 16 броя. 

Констатира се увеличение и в броя на гражданските делата за 

разглеждане спрямо предходните две години, като спрямо предходната 

2020г. увеличението е с около 6%. 

Общо разгледаните през 2021 г. граждански дела по общия исков 

ред се разпределя по видове, както следва: 

Искове по СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ – 51 броя, от 

които 44 броя са новообразувани дела и 7 броя са останали несвършени 

от предходната година; 

Облигационни искове – 14 броя, от които 8 броя дела са 

новообразувани дела, 5 броя дела са останали несвършени от 

предходната година и 1 брой дело получено по подсъдност; 

Вещни искове – 5 броя, като 3 броя от тях са новообразувани дела 

и 2 броя са останали несвършени от предходната година; 

Делби и искове по ЗН – 11 броя, 7 броя от които са 

новообразувани дела и 4 броя са останали несвършени дела от 

предходната година; 

Установителни искове – 22 броя, като 12 от тях са 

новообразувани дела и 10 броя са дела останали несвършени от 

предходната година; 

Искове по КТ – 2 броя, като 1 от тях е новообразувано дело и 1 

брой дело останало несвършено от предходната година; 

Административни производства – 6 броя останали несвършени са 

приключени дела през предходната година. 
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Видно е, че измежду разгледаните граждански дела по общия ред 

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

От тях 8 броя са искове за развод и недействителност на брака, 22 броя 

са дела за развод по взаимно съгласие, 4 броя са искове за издръжка и 

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

домашното насилие. 

Следващи по брой от гражданските дела по общия ред са 

установителните искове. След тях се нареждат облигационните искове, 

делбите, административните производства, вещните искове и исковете 

по КТ. 

Обобщеният извод от изброените данни е, че през отчетната 2021 

година се наблюдава тенденция за увеличаване на общия брой на 

гражданските дела по всички показатели  - както на новообразуваните 

такива, така и на разгледаните и на решените през годината дела.  

 

2.2. Наказателни дела. 

2.2.1. Броят на постъпилите през 2021 г. дела е 104. 

По видове дела същите се разпределят, както следва: 

 наказателни общ характер дела – 33 броя; 

 наказателни частен характер дела – 0 броя; 

 дела по чл.78А НК – 1 брой; 

 частни наказателни дела – 35 броя; 

 частни наказателни дела – разпити – 12 броя; 

 административно-наказателен характер дела – 23 броя. 

Средномесечното постъпление на един съдия от Районен съд –

Трявна за отчетната 2021 г. е 8,66 дела. 

За сравнение общият брой на постъпилите наказателни дела през 

2020 г. е бил 124, както следва: 

 наказателни общ характер дела – 23 броя; 

 наказателни частен характер дела – 1 брой; 

 дела по чл.78А НК – 7 броя; 

 частни наказателни дела – 44 броя; 

 частни наказателни дела – разпити – 7 броя; 

 административно-наказателен характер дела – 42 броя. 

Средномесечното постъпление на един съдия от Районен съд –

Трявна за 2020 г. е било 10,33 дела. 
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За сравнение общият брой на постъпилите наказателни дела през 

2019 г. е бил 140.  

По видове дела същите се разпределят, както следва: 

 наказателни общ характер дела – 33 броя; 

 наказателни частен характер дела – 1 брой; 

 дела по чл.78А НК – 4 броя; 

 частни наказателни дела – 66 броя; 

 частни наказателни дела – разпити – 9 броя; 

 административно-наказателен характер дела – 27 броя. 

Средномесечното постъпление на един съдия от Районен съд –

Трявна за 2019 г. е било 11,67 дела. 

По видове престъпления постъплението на наказателни дела от 

общ характер през 2021 г. е следното: 

 престъпления против личността – 1 брой; 

 престъпления против собствеността – 3 броя; 

 престъпления против стопанството – 1 брой; 

 документи престъпления – 2 броя; 

 общоопасни престъпления – 26 броя. 

Горните данни обосновават извод за намаление в общия брой на 

постъпилите наказателни дела през изминалата година спрямо 

предходните две години. В същото време при делата от общ характер се 

наблюдава значително увеличение спрямо предходната година и 

възстановяване на нивото им от 2019г. 

Намаленото постъпление произтича от по-малкия брой 

образувани през 2021 г. частни наказателни дела и административно 

наказателни дела. През 2021 г. са образувани 35 броя частни 

наказателни дела – спрямо 44 броя през 2020 г. и 66 броя през 2019 г. 

Постъпилите административно наказателни дела са 23 броя през 2021 г. 

– спрямо 42 броя през 2020 г. и 27 броя през 2019 г. 

Пониженото постъпление при частните наказателни дела 

произтича от по-малкия брой образувани такива дела по чл.159а от 

НПК, т.е. на исканията от наблюдаващия досъдебното производство 

прокурор за предоставяне на данни от предприятията, предоставящи 

обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги. През 

отчетната 2021 г. са били образувани 24 броя такива частни 

наказателни дела, докато през 2020 г. – 28 броя, а през 2019 г. – 50 броя. 

Тенденция, към намаление в постъплението се констатира, при 

следните видове дела: 
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При административно наказателният характер дела има почти 

двойно намаление, след като през отчетната година са били образувани 

23 броя такива дела – спрямо 42 дела през 2020 г. и 27 броя дела през 

2019 г. 

Делата по чл. 78А от НК, което през отчетната година е 1 брой, 

спрямо 7 броя през 2020 г. и 4 броя спрямо 2019 г. 

Обратната тенденция, към увеличение в постъплението се 

констатира, при следните видове дела: 

Частни наказателни дела – разпити. През 2021 г. са образувани 12 

броя частни наказателни дела – разпити – спрямо 7 броя през 2020 г. и 9 

броя през 2019 г. 

Наказателни общ характер дела. През 2021 г. са образувани 33 

броя наказателни общ характер дела – спрямо 23 броя през 2020 г. и 33 

броя през 2019 г. 

По видове престъпления от НК най-голям дял от разглежданите 

през 2021 г. наказателни дела имат общоопасните престъпления, 

следвани от престъпленията против собствеността, което се оказва 

трайна тенденция, тъй като този вид наказателни дела преобладават и 

през предходните две години. Постъпилите наказателни дела с 

обвинения за общоопасни престъпления през отчетната година са 26 

броя, докато престъпленията против собствеността са 3 броя. За 

сравнение, през 2020 г. са постъпили - 15 броя дела за извършени 

общоопасни престъпления и 3 броя дела против собствеността, а през 

2019 г. – 22 броя наказателни дела за извършени общоопасни 

престъпления и 7 броя за престъпления против собствеността. 

 

2.2.2. През 2021 г. Районен съд – Трявна е имал за разглеждане 

общо 114 броя наказателни дела, от които висящи в началото на 

периода са 10 броя, а постъпили през годината са 104 броя наказателни 

дела.  

По видове дела същите се разпределят, както следва: 

 наказателни общ характер дела – 37 броя; 

 наказателни частен характер дела – 1 брой; 

 дела по чл.78А НК – 4 броя; 

 частни наказателни дела – 35 броя; 

 частни наказателни дела – разпити – 12 броя;    

 административно-наказателен характер дела – 25 броя. 
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За сравнение общият брой на разглежданите наказателни дела 

през 2020 г. е бил 134, както следва: 

 наказателни общ характер дела – 25 броя; 

 наказателни частен характер дела – 1 брой; 

 дела по чл.78А НК – 8 броя; 

 частни наказателни дела – 44 броя; 

 частни наказателни дела – разпити – 7 броя;    

 административно-наказателен характер дела – 49 броя. 

За сравнение общият брой на разглежданите наказателни дела 

през 2019 г. е бил 151, както следва: 

По видове дела същите се разпределят, както следва: 

 наказателни общ характер дела – 35 броя; 

 наказателни частен характер дела – 1 брой; 

 дела по чл.78А НК – 4 броя; 

 частни наказателни дела – 66 броя; 

 частни наказателни дела – разпити – 9 броя;    

 административно-наказателен характер дела – 36 броя. 

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

разглеждане през 2021 г. се разпределя по следния начин: 

  престъпления против личността – 2 броя; 

 престъпления против брака, семейството и младежта – 1 броя; 

 престъпления против собствеността – 3 броя; 

 престъпления против стопанството – 1 брой; 

 документни престъпления – 2 броя; 

 общоопасни престъпления – 28 броя. 

 

3. Свършени дела 

3.1. Граждански дела  

Броят на свършените граждански дела през 2021 г. e 330. От тях 

свършени в срок до 3 месеца са 284 дела или 86 % от гражданските 

дела. 

За сравнение броят на свършените граждански дела през 2020 г. e 

290. От тях свършени в срок до 3 месеца са 275 дела или 95 % от 

гражданските дела. 

През 2019 г. броят на свършените граждански дела  е 309, от 

които 294 или 95 % са свършени в срок до 3 месеца. 
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Констатира се увеличение в броя на решените през отчетната 

година дела спрямо предходните две години. 

Средномесечно свършените граждански дела от един съдия на 

база 12 месеца в Районен съд – Трявна през 2021 г. са 27,50дела. 

По видове дела броят на свършените през 2021 г. граждански 

дела се разпределя, както следва: 

 граждански дела по общия ред – 89 броя, от които 50 броя или 

56 % са свършени в срок до 3 месеца; 

 производства по чл.310 ГПК – 2 броя, от които 1 брой или  

50% са свършени в срок до 3 месеца; 

 административни дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ – 6 броя; 

 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 – 182 броя, от които 182 броя или 

100 % са свършени в срок до 3 месеца; 

 други граждански дела – 1 брой, от които 1 брой или 100% са 

свършени в срок до 3 месеца. 

За сравнение свършените през 2020 г. граждански дела се 

разпределят, както следва: 

 граждански дела по общия ред – 58 броя, от които 44 броя или 

76 % 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; 

 административни дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ – 0 броя; 

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

са свършени в срок до 3 месеца; 

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

100 % са свършени в срок до 3 месеца; 

 други граждански дела – 16 броя, от които 15 броя или 94% са 

свършени в срок до 3 месеца. 

За сравнение свършените през 2019 г. граждански дела се 

разпределят, както следва: 

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

80 % са свършени в срок до 3 месеца; 

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

100% са свършени в срок до 3 месеца; 

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

4 броя или  100% са свършени в срок до 3 месеца; 
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 частни граждански дела – 47 броя, от които 46 броя или 98 % 

са свършени в срок до 3 месеца; 

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

100 % са свършени в срок до 3 месеца; 

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

са свършени в срок до 3 месеца. 

От разгледаните искове по СК през 2021 г., които са 51 броя, 

свършени са 48 броя дела. Обжалвани от тях са 2 броя дела. Останали 

несвършени в края на периода са 3 броя дела. 

От облигационните искове, разгледани през 2021 г., които са 14 

броя, свършени са 12 броя дела. Обжалвани са 2 броя, а останалите 

несвършени дела в края на периода са 2 броя. 

Вещните искове разгледани през 2021 г., са 5 броя. От тях 

свършени през годината са 4 броя дела. Няма обжалвани, а в края на 

периода е останало 1 несвършено дело. 

Разгледаните през предходната година делбени искове са 11 броя. 

Свършени от тях са 7 броя. Обжалвани няма. Останалите несвършени 

дела в края на периода са 4 броя. 

Разгледани през 2021 г. са и 22 броя установителни искове. 

Свършени от тях са 19 броя дела. Обжалвани са 5 броя дела. Останали 

несвършени в края на периода са 3 броя дела. 

Разгледани искове по КТ са 2 броя, които са решени. Обжалвано е 

1 дело. Няма несвършени в края на периода дела. 

Разгледани през 2021 г. и свършени са 6 броя административни 

производства. Всички свършени дела са обжалвани. 

През отчетната година се констатира намаляване на процента 

свършени граждански дела в 3-месечен срок спрямо предходните 

2020г., и 2019 г. През 2021 г. в 3-месечен срок са свършили 86% от 

гражданските дела, през 2020 г. – 95%, а през 2019 г. – 95% от тях.  

Доколкото цифровите стойности на свършените граждански дела 

в 3-месечен срок формират преценката за бързина на правораздаването, 

следва да се посочи, че през цялата 2021 г., също както и предходната 

2020 г. правораздавателната дейност в Районен съд – Трявна е 

осъществявана само от един съдия, а командированите през годината 

съдии от Районен съд - Габрово са разглеждали единствено 

постъпващите дела „по дежурство“. Пандемията от коронавирус, 

водеща до повишена заболеваемост, периоди на карантиниране и други 

ограничения, които се отразяват и на страни и участници в 

производствата, също водят до зачестили основания за отлагане на 

съдебни заседания. 
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3.2. Наказателни дела 

Броят на свършените наказателни дела през 2021 г. е 109. В срок 

до 3 месеца са свършени 96 броя дела или 88 % от делата. 

Средно месечно свършените наказателни дела от един съдия на 

база 12 месеца в Районен съд – Трявна през 2021 г. са 9,08 броя. 

По видове дела броят на свършените през 2021 г. наказателни 

дела се разпределя, както следва: 

 наказателни общ характер дела – 36 броя, от които 31 броя или 

86 % са свършени в срок до 3 месеца; 

 наказателни частен характер дела – 1 брой; 

 дела по чл.78А НК – 4 броя, от които 2 броя или 50 % са 

свършени в срок до 3 месеца; 

 частни наказателни дела – 35 броя, от които 35 броя или 100% 

са свършени в срок до 3 месеца; 

 частни наказателни дела – разпити – 12 броя, като всички или 

100 % са свършени в срок до 3 месеца; 

 административно-наказателен характер дела – 21 броя, от 

които 16 броя или 76 % са свършени в срок до 3 месеца. 

За сравнение по видове дела броят на свършените през 2020 г. 

наказателни дела се разпределя, както следва: 

 наказателни общ характер дела – 21 броя, от които 19 броя или 

90 % са свършени в срок до 3 месеца; 

 наказателни частен характер дела – 0 броя; 

 дела по чл.78А НК – 5 броя, от които 5 броя или 100 % са 

свършени в срок до 3 месеца; 

 частни наказателни дела – 44 броя, от които 44 броя или 100% 

са свършени в срок до 3 месеца; 

 частни наказателни дела – разпити – 7 броя, като всички или 

100 % са свършени в срок до 3 месеца; 

 административно-наказателен характер дела – 47 броя, от 

които 38 броя или 81 % са свършени в срок до 3 месеца. 

За сравнение по видове дела броят на свършените през 2019 г. 

наказателни дела се разпределя, както следва: 

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

94 % са свършени в срок до 3 месеца; 

 наказателни частен характер дела – 1 брой, което не е 

свършено в срок до 3 месеца; 

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

свършени в срок до 3 месеца; 



18 

 

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

са свършени в срок до 3 месеца; 

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

100 % са свършени в срок до 3 месеца; 

 административно-наказателен характер дела – 29 броя, от 

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

През изминалата година е налице леко понижение в процента на 

свършените наказателни дела в срок до 3 месеца. През 2021 г. в този 

срок са свършени 88 % наказателни дела, спрямо 91 % през 2020г. и 

94% през 2019г.. Това понижение е несъществено. Същото се дължи на 

повишената заболеваемост и налаганите карантини във връзка с 

пандемията от коронавирус, които когато касаят страни, свидетели и 

вещи лица по дела стават основание за отлагане на съдебни заседания. 

През настоящата година ще бъде направено искане за оборудване 

на поне една от залите в съда с техника за видеоконференция с цел 

създаване възможност за дистанционно участие на страни и участници 

в процесите по реда на чл.6а, ал.2 от закона за мерките и действията по 

време на извънредното положение. Това ще даде възможност да не се 

отлагат заседания, в които участват карантинирани лица, заявили 

желание да се включат в заседанието чрез видеоконферентна връзка. 

 

4. Брой на решените с акт по същество 

4.1. Граждански дела  

Общият брой на решените граждански дела с акт по същество 

през 2021 г. е 264. Това е 76,52 % от разглежданите и 80,00 % от 

свършените през 2021 г. граждански дела. 

По видове разпределението е, както следва: 

 граждански дела по общия ред – 69 броя; 

 производства по чл.310 ГПК – 2 броя; 

 административни дела по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ – 6 броя; 

 частни граждански дела – 39 броя; 

 дела по чл.410 и чл.417 ГПК – 147 броя; 

 други граждански дела – 1 брой. 

За сравнение броят на решените граждански дела с акт по 

същество през 2020 г. е 238. Това е 73,00 % от разглежданите и 82,06 % 

от свършените през 2020 г. граждански дела. 

По видове разпределението е, както следва: 

 граждански дела по общия ред – 45 броя; 

 производства по чл.310 ГПК – 3 броя; 
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 административни дела по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ – 0 броя; 

 частни граждански дела – 35 броя; 

 дела по чл.410 и чл.417 ГПК – 141 броя; 

 други граждански дела – 14 броя. 

За сравнение броят на решените граждански дела с акт по 

същество през 2019 г. е 261. Това е 77.22 % от разглежданите и 84.47 % 

от свършените през 2019г. граждански дела. 

По видове разпределението е, както следва: 

 граждански дела по общия ред – 51 броя; 

 производства по чл.310 ГПК – 1 брой; 

 административни дела по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ – 4 броя; 

 частни граждански дела – 38 броя; 

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

 други граждански дела – 14 броя. 

При горните цифрови стойности е видно, че е налице съществено 

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

отчетната година спрямо предходните две години. Увеличението е с 

9,84% спрямо 2020 г. и с 1,13% спрямо 2019 г., което е следствие на 

увеличеното постъпление на граждански дела през отчетната година. 

 

4.2. Наказателни дела 

Общият брой на решените наказателни дела с акт по същество е 

70. Това са 61,40 % от разглежданите през 2021 г. наказателни дела. 

По видове разпределението е, както следва: 

 наказателни общ характер дела – 14 броя; 

 наказателни частен характер дела – 1 броя; 

 дела по чл.78А НК – 4 броя; 

 частни наказателни дела – 31 броя; 

 административнонаказателен характер дела – 20 броя. 

За сравнение общият брой на решените наказателни дела с акт по 

същество през 2020 г. е  99. Това са 73,88 % от разглежданите през 2020 

г. наказателни дела. 

По видове разпределението е, както следва: 

 наказателни общ характер дела – 8 броя; 

 наказателни частен характер дела – 0 броя; 

 дела по чл.78А НК – 5 броя; 

 частни наказателни дела – 42 броя; 
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 административнонаказателен характер дела – 44 броя. 

За сравнение общият брой на решените наказателни дела с акт по 

същество през 2019 г. е 112. Това са 74.17 % от разглежданите през 

2019 г. наказателни дела. 

По видове разпределението е, както следва: 

 наказателни общ характер дела – 20 броя; 

 наказателни частен характер дела – 1 брой; 

 дела по чл.78А НК – 3 броя; 

 частни наказателни дела – 62 броя; 

 административнонаказателен характер дела – 26 броя. 

5. Брой на прекратените дела – причини 

5.1. Граждански дела  

Прекратените граждански дела през 2021 г. са 66 на брой.  

По видове разпределението е, както следва: 

 граждански дела по общия ред – 20 броя; 

 производства по чл.310 ГПК – 0 броя; 

 административни по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ – 0 броя; 

 частни граждански дела – 11 броя; 

 дела по чл.410 и чл.417 ГПК – 35 броя; 

 други граждански дела – 0 броя. 

За сравнение прекратените граждански дела през 2020 г. са 52 на 

брой, разпределени по видове, както следва:  

По видове разпределението е, както следва: 

 граждански дела по общия ред – 13 броя; 

 производства по чл.310 ГПК – 1 брой; 

 административни по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ – 0 броя; 

 частни граждански дела – 6 броя; 

 дела по чл.410 и чл.417 ГПК – 30 броя; 

 други граждански дела – 2 броя. 

За сравнение прекратените граждански дела през 2019 г. са 48 на 

брой, разпределени по видове, както следва: 

 граждански дела по общия ред – 18 броя; 

 производства по чл.310 ГПК – 2 броя; 

 административни по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ – 0 броя; 

 частни граждански дела – 9 броя; 

 дела по чл.410 и чл.417 ГПК – 18 броя; 
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 други граждански дела – 1 брой. 

Горните данни налагат извода, че броят на прекратените през 

2021 г. дела се е увеличил спрямо предходните две сравнителни години. 

През 2021 г. са прекратени 66 броя граждански дела, спрямо 52 броя 

през 2020 г. и 48 броя спрямо 2019 г. 

Най-честата причина за прекратяване на граждански дела през 

2021 г. е поради неподсъдност на делото и изпращането му на 

компетентния съд, заради което са прекратени 31 броя граждански 

дела. Следваща причина за прекратяване е оттеглянето на подадена 

искова молба по реда на чл.232 ГПК, което е причина за прекратяване 

на 7 броя дела. Други причини за прекратяване на граждански дела през 

2021 г. са: поради постигната и одобрена от съда спогодба – 5 броя 

дела; смърт на длъжника – 4 броя; недопустимост на иска – 2 броя дела; 

неотстранени нередности – 2 броя дела; други причини за прекратяване 

– 12 броя дела. 

 

5.2. Наказателни дела 

Прекратените наказателни дела през 2021 г. са 39 на брой, 

разпределени по видове, както следва:  

 наказателни общ характер дела – 22 броя; 

 наказателни частен характер дела – 0 броя; 

 дела по чл.78А НК – 0 броя; 

 частни наказателни дела – 4 броя; 

 частни наказателни дела – разпити – 12 броя;  

 административно-наказателен характер дела – 1 брой. 

За сравнение прекратените наказателни дела през 2020 г. са 25 на 

брой, разпределени по видове, както следва:  

 наказателни общ характер дела – 13 броя; 

 наказателни частен характер дела – 0 броя; 

 дела по чл.78А НК – 0 броя; 

 частни наказателни дела – 2 броя; 

 частни наказателни дела – разпити – 7 броя;  

 административно-наказателен характер дела – 3 броя. 

 

За сравнение прекратените наказателни дела през 2019 г. са 29 на 

брой, разпределени по видове, както следва:  

 наказателни общ характер дела – 13 броя; 

 наказателни частен характер дела – 0 броя; 
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 дела по чл.78А НК – 0 броя; 

 частни наказателни дела – 4 броя; 

 частни наказателни дела – разпити – 9 броя;  

 административно-наказателен характер дела – 3 броя. 

От прекратените през 2021 г. общо 39 броя наказателни дела, 20 

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

брой през 2020 г. е бил 25, а през 2019 г. – 13 броя. Това показва, че има 

леко намаление в броя на прекратените на това основание наказателни 

дела през изминалата година спрямо предходната и е налице 

увеличение спрямо 2019 г. 

По други причини през 2021 г. са прекратени 19 броя наказателни 

дела. От тях 12 броя са прекратени частни наказателни дела – разпити. 

От останалите 7 броя прекратени наказателни дела - 1 брой е от 

административно наказателен характер, 4 броя частни наказателни дела 

и 2 броя наказателни общ характер дела. 

Делото от административно наказателен характер е прекратено и 

изпратено на Окръжна прокуратура по компетентност.  

Две наказателни частни дела са прекратени на основание чл. 159, 

ал. 4 от Закона за здравето. Едно дело – поради изпълнение на съдебна 

поръчка, възложена от Република Турция. Едно частно наказателно 

дело е прекратено поради това, че преди него има образувано дело със 

същия предмет и същото лице. 

Наказателните дела общ характер са прекратени поради отвод на 

единствения съдия в Районен съд – Трявна и са изпратени за 

разглеждане от друг съд. 

През 2021 г. няма върнати за доразследване дела, както и през 

предходните две години. 

6. Висящи дела в края на отчетния период. 

6.1. Граждански дела  

Останалите несвършени граждански дела в края на отчетния 

период са 15 броя, разпределени по видове, както следва: 

 граждански дела по общия ред – 11 броя; 

 производства по чл.310 ГПК – 2 броя; 

 частни граждански дела – 2 броя; 

 

6.2. Наказателни дела 

Висящите в края на отчетния период наказателни дела са 5 броя, 

както следва: 

 наказателни общ характер дела – 1 брой; 
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 административно-наказателен характер дела – 4 броя. 

 

7. Обжалвани и протестирани съдебни актове, резултати от 

въззивна и касационни проверки, изводи 

7.1. Граждански дела  

През 2021 г. броят на обжалваните граждански дела е 19 или   

5,50 % от делата за разглеждане. През 2020 г. този брой е бил 15 или 

4,60 % от делата за разглеждане, а през 2019 г. – 20 броя, което е 5,92 % 

от разглежданите дела. 

От обжалваните и върнати през отчетния период граждански дела 

потвърдени са 17 броя, 2 броя са изменени и 1 брой е отменено. 

За сравнение, от обжалваните и върнати през 2020 г. граждански 

дела, 8 броя са потвърдени, 3 броя са отменени и 2 броя са изменени. 

През 2019 г. от обжалваните и върнати граждански дела, 12 броя са 

потвърдени, 5 броя са изменени и 2 броя отменени.  

Съотношението на потвърдените спрямо решените по същество 

съдебни актове по граждански дела е 5,2 %.  

Съотношението на отменените спрямо решените по същество 

съдебни актове по граждански дела е 0,3 %.  

Съотношението на изменените спрямо решените по същество 

съдебни актове по граждански дела е 0,6 %. 

 

7.2. Наказателни дела 

От свършените през 2021 г. общо 109 наказателни дела 

обжалвани и/или протестирани са съдебните актове по 15 броя дела, 

или 13,76 % от свършените дела. През 2020 г. от общо 124 наказателни 

дела обжалвани и/или протестирани са съдебните актове по 15 броя 

дела, или 12,09 % от свършените дела. През 2019 г. този брой е бил 18, 

при свършени общо 141 броя наказателни дела, или 12,77 % от 

свършените дела.  

От обжалваните и върнати през отчетния период 11 броя 

наказателни дела, потвърдени са 5 броя, отменени са актовете по 3 броя 

наказателни дела, а изменените актове по наказателни дела са 3 броя. 

Съотношението на потвърдените спрямо решените по същество 

съдебни актове по наказателни дела е 7,1 %.  

Съотношението на отменените спрямо решените по същество 

съдебни актове по наказателни дела е 4,3 %.  

Съотношението на изменените спрямо решените по същество 

съдебни актове по наказателни дела е 4,3 %. 
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8. Структура на осъдената престъпност. 

През 2021 г. в Районен съд – Трявна са постановени общо 14 броя 

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

за решаване на наказателното производство със споразумение. Броят на 

осъдените с влязла в сила присъда лица е 35. От тях няма непълнолетни 

лица. На лишаване от свобода до 3 години са осъдени 28 броя лица, в 

т.ч. 20 броя лица при условията на чл. 66 от Наказателния кодекс. 

Наказание „пробация“ е постановено по отношение на 5 броя от 

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

няма осъдени лица. 

През 2021 г. няма оправдани лица. 

9. Оправдателни присъди. 

През 2021 г., също както и през предходните две години, няма 

постановени оправдателни присъди.     

10. Дела с обществен интерес – наказана престъпност. 

През 2021 г. в Районен съд – Трявна не са постъпили и разгледани 

дела с обществен интерес. 
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ІІІ. СРЕДНА НАТОВАРЕНОСТ 
 

Щатното разписание на Районен съд – Трявна включва двама 

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

до 20.12.2021 г. При отсъствие на И. Ф. Административен ръководител 

– председател на Районен съд – Трявна до 20.12.2021 г. са 

командировани съдии от Районен съд – Габрово.  

Всеки от правораздаващите в Районен съд – Трявна магистрати 

разглежда граждански, наказателни и административни дела. 

Разпределението на всички видове дела се извършва чрез 

Единната Информационна Система на Съдилищата /ЕИСС/. 

Постъпващите дела се разпределят до 20.12.2021 г. на И. Ф. 

Председател на Районен съд – Трявна или на командирования на негово 

място съдия. След 20.12.2021 г. се разпределят между двамата съдии 

при равно натоварване. 

В Районен съд – Трявна ежемесечно се издават и заповеди за 

дежурството на съдии и съдебни служители през почивни и празнични 

дни. 

През 2021 г. съдиите от Районен съд – Трявна са имали следната 

действителна натовареност:  

Брой дела 

за разгле- 

ждане 

Брой 

свършени 

дела 

Брой 

съдии 

по щат 

Брой 

съдии – 

заета 

численост 

Отрабо

тени 

човеко 

месеци 

Действителна 

натовареност 

Към делата 

за 

разглежане 

Към 

свършени

те дела 

459 439 2 1 12 38,25 36,58 

 

При общо 459 броя граждански и наказателни дела за 

разглеждане през 2021 г. средната натовареност по щат при горното 

разпределение е 19,13 дела на месец на съдия. Средната натовареност 

по щат спрямо общия брой от 460 дела за разглеждане за 2020 година е 

19,17 дела на месец на съдия. За 2019 г. средната натовареност по щат 

спрямо общия брой от 489 дела за разглеждане е 20,38 дела на месец на 

съдия. 

При свършените общо 439 броя граждански и наказателни дела 

средната натовареност по щат е 18,29 броя дела на месец на съдия. 

Средната натовареност по щат спрямо общия брой от 414 свършени 

дела за 2020 г. е 17,25 дела на месец на съдия. Средната натовареност 

по щат спрямо общия брой от 450 свършени дела за 2019 г. е 18,75 дела 

на месец на съдия. 
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Като цяло, 2021 г. бележи намаление в общия брой на 

постъпилите и разглеждани дела, спрямо предходните две. През 2021 г. 

са постъпили 413 броя дела, а са разгледани 459 броя. През 2020 г. са 

постъпили 421 броя дела, а са разгледани 460 броя. През 2019 г. са 

постъпили 444 броя дела, а са разгледани 489 броя.  

Дейността на всеки съдия от числения състав на Районен съд – 

Трявна е, както следва: 

Вяра Петракиева – И. Ф. Административен ръководител – 

Председател до 20.12.2021 г. От 20.12.2021 г. –районен съдия. 

През 2021 г. съдия Вяра Петракиева е имала за разглеждане 315 

броя граждански дела, от които новопостъпили са 279 броя, свършени 

са 300 броя дела, от които в тримесечния инструктивен срок – 254 броя.  

От обжалваните и върнати през отчетния период граждански дела 

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

През 2021 г. съдия Вяра Петракиева е разгледала 107 броя 

наказателни дела, от които новопостъпили са 97 броя, свършени са 

1048 броя дела, от които в тримесечния инструктивен срок – 91 броя.  

От обжалваните и върнати през отчетния период наказателни  

дела 5 броя са потвърдени, 3 броя отменени и 3 броя изменени. 

Съдия Пламен Евгениев – Административен ръководител – 

Председател от 20.12.2021 г.  

През 2021 г. съдия Пламен Евгениев е имал за разглеждане 4 броя 

граждански дела, от които постъпили са 4 броя, свършени са 4 броя 

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

През 2021 г. съдия Пламен Евгениев е разгледал 2 броя 

наказателни дела, от които постъпили са 2 броя, несвършени са 2 броя 

дела.  

Съдия Пламен Евгениев няма обжалвани и върнати през отчетния 

период граждански и наказателни дела.  

Съдия Васил Ставрев – районен съдия 

По време на своето командироване в Районен съд – Трявна през 

2021 година съдия Васил Ставрев е имал за разглеждане 12 броя 

граждански дела, от които постъпили са 12 броя, свършени са 12 броя 

дела, от които в тримесечния инструктивен срок – 12 броя.  

През 2021 г. съдия Васил Ставрев е разгледал 5 броя наказателни 

дела, от които постъпили са 5 броя, свършени са 5 броя дела, от които в 

тримесечния инструктивен срок – 5 броя.  

Съдия Васил Ставрев няма обжалвани и върнати през отчетния 

период граждански и наказателни  дела.  
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Съдия Радосвета Станимирова – районен съдия 

По време на своето командироване в Районен съд – Трявна през 

2021 г. съдия Радосвета Станимирова е имала за разглеждане 3 броя 

граждански дела, от които постъпили са 3 броя, свършени са 3 броя 

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

През 2021 г. съдия Радосвета Станимирова не е разглеждала 

наказателни дела.   

Съдия Радосвета Станимирова няма обжалвани и върнати през 

отчетния период граждански и наказателни дела.  

Съдия Христо Христов – районен съдия 

През 2021 г. съдия Христо Христов е разгледал 6 броя 

граждански дела, от които постъпили са 6 броя дела, свършени са 6 

броя дела, от които в тримесечния инструктивен срок – 6 броя.  

През 2021 г. съдия Христо Христов не е разглеждал наказателни 

дела.   

Съдия Христо Христов няма обжалвани и върнати през отчетния 

период граждански и наказателни дела.  

Съдия Диян Атанасов – районен съдия 

През 2021 г. съдия Диян Атанасов е разгледал 5 броя граждански 

дела, от които постъпили са 5 броя дела, свършени са 5 броя дела, от 

които в тримесечния инструктивен срок – 5 броя .  

През 2021 г. съдия Диян Атанасов не е разглеждал наказателни 

дела.   

Съдия Диян Атанасов няма обжалвани и върнати през отчетния 

период граждански и наказателни дела.  

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

съд – Трявна са разгледали общо 459 броя дела, по които са провели 

262 съдебни заседания, решили са общо 389 броя дела, от които 380 

броя или 87 % в тримесечния срок, като са се произнесли с акт по 

същество по делото по 334 броя дела и са прекратили 105 броя дела. В 

края на периода са останали несвършени 20 броя дела.  
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ІV. СЛУЖБА „БЮРО СЪДИМОСТ“ 
 

„Бюро съдимост“ се обслужва от съдебния деловодител 

наказателно деловодство, който е натоварен и с функции в служба 

„Държавно съдебно изпълнение“ при Районен съд – Трявна. 

През 2021 г. в Районен съд – Трявна са издадени общо 549 броя 

свидетелства за съдимост и 253 броя справки за съдимост, или общо 

802 свидетелства и справки за съдимост. За сравнение през  2020 г. в 

Районен съд – Трявна са издадени общо 470 броя свидетелства за 

съдимост и 175 броя справки за съдимост, или общо 645. През 2019 г. 

са издадени 567 броя свидетелства за съдимост и 184 броя справки за 

съдимост, или общо 751 броя свидетелства и справки за съдимост. 

Анализът на показателите през годините сочи, че през изминалата 

година броят на издадените свидетелства за съдимост се е увеличил 

значително със 157 броя спрямо 2020 г. и с 51 броя спрямо 2019 г.  

По отношение на издаваните справки за съдимост също е налице 

значително увеличение спрямо двете предходни години.  

Всички свидетелства и справки за съдимост са издавани в 

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

функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост, без 

нито едно изключение.  

И през 2021 г. свидетелства за съдимост са издавани основно по 

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

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

подновяване на разрешения за придобиване на огнестрелни оръжия и 

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

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

ПРИЗОВКИ И СЪДЕБНИ КНИЖА“ 
 

В Районен съд – Трявна има 1 щатна бройка за длъжността 

„призовкар“. 

Служба „Връчване на призовки и съдебни книжа“ при Районен 

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

През 2021 г. службата е получила за връчване от други съдилища 

общо 626 броя книжа, от които връчени са 612 броя, а 14 броя не са 

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

Районен съд – Трявна 824 броя книжа. От тях 803 броя са били връчени, 

а 21 броя не са могли да бъдат връчени. 

На заемащия длъжността „призовкар“ при Районен съд – Трявна 

през отчетната година не са налагани глоби за неправилно или 

несвоевременно връчване на съдебни книжа. 
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VІ. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ 
 

В Районен съд – Трявна има една щатна бройка за държавен 

съдебен изпълнител. На единия от двамата по щат съдебни 

деловодители в Районен съд – Трявна, обслужващ наказателно 

деловодство и „Бюро съдимост“, е възложено да изпълнява и 

функциите на деловодител в служба „Държавно съдебно изпълнение“. 

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

събраните по съдебното изпълнение държавни такси не се облагат с 

данък добавена стойност. 

Отчетната 2021 г. съдебно-изпълнителната служба при Районен 

съд – Трявна е започнала с 499 броя несвършени дела, като от тях:  

200 броя дела в полза на Държавата; 

131 броя дела в полза на юридически лица и търговци; 

156 броя дела в полза на граждани; 

12 броя дела за изпълнение на обезпечителни мерки. 

Новообразуваните дела през 2021 г. са 39 броя /спрямо 27 бр. за 

2020 г. и 51 броя – за 2019 г. /, както следва: 

26 броя дела в полза на Държавата; 

2 броя дела в полза на юридически лица и търговци; 

11 броя дела в полза на граждани. 

Всичко дела в съдебно-изпълнителната служба през 2021 г. са 538 

броя /спрямо 521 броя дела – за 2020 г. и 569 броя дела – за 2019 г./. 

Прекратените изпълнителни дела за 2021 г. са 28 броя /спрямо 39 

броя дела – за 2020 г. и 72 броя дела – през 2019 г./, от които: 

14 броя дела – поради реализиране на вземането; 

14 броя дела – по други причини. 

През 2021 г. на друг съдебен изпълнител е изпратено 1 

изпълнително дело /спрямо 3 броя дела – за 2020 г. и 3 броя дела – за 

2019 г./. 

Останалите несвършени дела в края на отчетния период са 509 

броя, като от тях: 

218 броя дела в полза на Държавата; 

118 броя дела в полза на юридически лица и търговци; 

161 броя дела в полза на граждани; 
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12 броя дела за изпълнение на обезпечителни мерки. 

Дължимите суми по изпълнителни дела, образувани до началото 

на отчетния период са 2 813 469 лв., а по такива, образувани през 

отчетния период са 172 360 лв., или общо дължими са 2 985 856 лв. 

Събраните суми през отчетния период са 47 026 лв. /четиридесет 

и седем хиляди и двадесет и шест лева/, което е по-малко спрямо 

предходната 2020 г., когато събраните суми по изпълнителни дела са 

били 89 082 лв./ осемдесет и девет хиляди и осемдесет и два лева /. 

Срещу действията на държавния съдебен изпълнител през 2021 г. 

няма постъпили жалби. 

Изготвените в съдебно-изпълнителната служба призовки и книжа 

са 625 на брой, като от тях 598 са били връчени. 

През отчетната година се констатира увеличение в постъплението 

на изпълнителни дела спрямо предходната година. 
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VІІ. СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА 
 

За периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. съдията по 

вписванията при Районен съд – Трявна е разпоредил общо 1265 

вписвания, в това число са образувани 512 броя нотариални дела.  

През 2021 г. съдията по вписванията е направил 2 броя отказ от 

вписване. За сравнение, през 2020 г. и 2019 г. броят на отказите му е 1. 

Постановените през изминалата година 2 броя отказ от вписване, 

не са обжалвани пред Окръжен съд – Габрово. 

Общият брой на регистрираните през изминалата година 

вписвания включва: 

 продажби – 295 броя; 

 дарения – 81 броя; 

 замени – 2 брой; 

 наеми – 25 броя; 

 аренди – 2 броя; 

 законни ипотеки – 3 броя; 

 договорни ипотеки – 18 броя; 

 заличаване на ипотеки – 28 броя; 

 възбрани – 41 броя; 

 искови молби – 13 броя; 

 обявени завещания – 11 броя; 

 откази от вещни права – 7 броя; 

 делби – 18 броя; 

 постановления /ДСИ, ЧСИ, АДВ/ – 24 броя; 

 решения на ОСЗ – 8 броя; 

 констативни нотариални актове – 73 броя; 

 нотариални актове по обстоятелствена проверка – 23 броя; 

 актове за държавна собственост – 15 броя; 

 актове за общинска собственост – 490 броя; 

 договор за прехвърляне на търговско предприятие – 0 броя; 

 суперфиция – 0 броя; 
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 сервитут – 11 броя; 

 право на ползване – 11 броя; 

 апорт – 0 броя; 

 други актове – 66 броя. 

През 2021 г. са разпоредени общо 63 броя заличавания.  

През отчетната година съдията по вписванията при Районен съд - 

Трявна е разпоредил също издаването на 199 броя удостоверения, 119 

броя устни справки, 159 броя справки по молба на държавен орган и 

763 броя преписи от регистъра. Направени са 9 броя отбелязвания. 

Данните относно извършените вписвания от съдията по 

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

предходната година, през изминалата 2021 г. се е увеличил броя на 

продажбите, даренията и констативните нотариални актове.  

Прави впечатление, че изминалата година бележат значителен 

ръст продажбите спрямо предходните две години, както и на 

издадените преписи.  

Общият броя на вписванията се запазва на приблизително същите 

нива, като през предходната година, а спрямо 2019г. е налице 

значително увеличение. 
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VІІІ. РЕВИЗИОННА ДЕЙНОСТ 

ПРЕЗ 2020 г. 
 

През 2021 г. работата на Районен съд – Трявна е била обект на две 

проверки, от които:  

- одитен ангажимент за даване на увереност № 2116 в Районен 

съд – Трявна, извършен от Радослав Митов старши вътрешен одитор в 

дирекция „Вътрешен одит“ във Висшия съдебен съвет;  

- дистанционна ежегодна проверка, извършена от съдии от 

Окръжен съд – Габрово, относно дейността на Районен съд – Трявна 

през периода 01.01.2021 г. – 30.11.2021 г. 

Проверките са извършени, както следва: 

VIII.1. Въз основа на Заповед № ВСС-13528 от 29.09.2021 г. на 

Представляващият ВСС - Боян Магдалинчев е извършена Одитна 

процедура за изпълнение на ОАУ-2116 в Районен съд – Трявна. 

Проверката е извършена в периода от 04.10.2021 г. до 15.10.2021 г. 

Одитният ангажимент обхваща отчетния период за финансово-

счетоводната информация от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г., а за 

останалите процеси към момента на извършването му. Към момента на 

писане на настоящия доклад в Районен съд – Трявна не е получен 

окончателен доклад с резултати от извършената проверка.  

VIII.2. Въз основа на Заповед № 512 от 30.11.2021 г. на 

Административния ръководител на Окръжен съд – Габрово е 

извършена дистанционна проверка по документи от съдии при 

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

съдебен изпълнител от Районен съд – Трявна през периода 01.01.2021 г. 

– 30.11.2021 г.  

В обобщение на резултатите от извършената проверка в Районен 

съд – Трявна, Комисията прави следните изводи: 

1. Организацията на административната дейност на Районен съд – 

Трявна е на много добро ниво. 

2. Съдиите и ДСИ проявяват необходимата отговорност за 

организиране на работата по делата, за срочно и качествено 

правораздаване. 
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ІХ. СГРАДЕН ФОНД 
1. Сграда, оборудване, проблеми 

Районен съд – Трявна осъществява правораздавателна дейност в 

масивна двуетажна сграда със сутерен, разположена на застроена площ 

от 454,67 кв.м., на ул. “Бачо Киро” №1.  

Строителството на сградата е започнато през 1932 г. върху празно 

дворно място, подарено от Тревненската градска община на Фонда за 

построяване на съдебни сгради в Царство България, създаден при 

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

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

1964 г. 

Сградата е актувана като публична държавна собственост с акт 

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

се помещават също Районна прокуратура – Габрово - териториален 

отдел – Трявна, както и Службата по вписванията и Областното звено 

„Охрана“ - Габрово.  

Стопанисването на сградата на Съдебната палата е предоставено 

на Административния ръководител – Председател на Районен съд – 

Трявна, по силата на решение по протокол № 6 от заседание на 

Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 16.02.2017 г. 

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

работните помещения са достатъчно за обезпечаване нуждите на съда и 

останалите институции, настанени в сградата за което допринасят 

извършваните периодично ремонти за текуща поддръжка, чрез 

предоставяните от страна на Висшия съдебен съвет средства. 

Сградата е оборудвана с пожаро-известителна инсталация.  

Поставени са 4 броя камери за външно наблюдение с 

инфрачервено осветление, които позволяват реално наблюдение и 

контрол на лицата, които влизат или преминават покрай Съдебната 

палата в часовете, през които охраната се осъществява от органите на 

Областно звено „Охрана“ гр. Габрово.  

За осъществяване на правораздавателната си дейност Районен съд 

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

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

звукозаписна техника и техника за озвучаване. Звукозаписната техника 

не работи добре, качеството на звука е лошо и се появяват чести 

прекъсвания в записа. Въпреки опитите за отстраняване на посочените 

проблеми, към момента не се постига резултат, който да осигури ясен и 
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непрекъснат запис на съдебните заседания, поради което 

звукозаписната техника в залите следва да бъде подменена. 

През изминалата 2021 г не са извършвани ремонтни дейности на 

Съдебната палата в гр. Трявна и обслужващата я площ.  

Към момента са налице повреди по част от външната мазилка на 

сградата, която се кърти в участък под козирката на покрива и следва да 

се извърши оглед и проверка относно целостта на покривното 

покритие, след което да се извърши необходимия ремонт. Напукване и 

отлепяне на мазилка се констатира и по таваните и стените в част от 

работните помещения, които следва да бъдат измазани и боядисани, 

като в кабинетите на първия етаж евентуално се монтира окачен таван, 

тъй като поради голямата им височина генерират високи разходи за 

отопление. Същевременно поради текуща амортизация и износване на 

боята, към момента се налага пребоядисване и на работните 

помещения, които са със здрава мазилка. Следва да се подмени и 

останалата стара двукатна дограма, монтирана между кабинета на 

съдията по вписванията и фоайето на партера на сградата. 

Необходимите ремонтни дейности ще бъдат подробно описани и през 

настоящата година ще бъде направено искане до ВСС за осигуряване на 

средства за извършването им. 

  

2. Бюджет на Районен съд – Трявна 

През 2021 г. по бюджета на съдебната власт чрез Районен съд – 

Трявна е постъпила сума от общо 46 964 лв., от които 37 119 лв. са 

държавни такси, 9 245 лв. глоби и 600 лв. съдебни разноски. 

Разходите на Районен съд – Трявна през 2021 г. са в размер на 607 

752 лв. 
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Х. ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 
 

През 2021 г. в Районен съд – Трявна са използвани следните 

софтуерни продукти: 

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

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

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

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

призовкар“. 

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

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

състав и хонорари; 

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

6. JES – програмен продукт за автоматизация дейността на 

съдебно изпълнителната служба.  

7. Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС), 

чрез която се извършва образуване, администриране и случайно 

разпределение на всички постъпващи граждански, наказателни и 

административни дела в Районен съд – Трявна. С ЕИСС се отчита и 

реалната натовареност на магистратите.  

В Районен съд – Трявна съществува локална мрежа, като всички 

съдебни служители, с изключение на техническия персонал, са 

оборудвани с компютърно устройство и принтер, а по-голяма част от 

тях и със скенер. Всички компютри са включени в локалната 

компютърна мрежа. 

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

използват: 14 броя компютърни конфигурации, 11 броя принтери, 6 

броя скенери и 1 брой мултифункционално устройство. 

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

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

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

През изминалата година за техническото оборудване на Районен 

съд – Трявна бяха отпуснати от ВСС средства в размер на 1768,37 лева 

за закупуването на два броя скенери среден клас. С отпуснатите 

средства бяха закупени скенер Brother ADS 2700W (един брой) и скенер 

Canon DR-F 120 (един брой).  
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От ВСС с цел обезпечаване на провеждането на Общото събрание 

на съдиите за избор на членове на ВСС в Районен съд – Трявна беше 

доставена уеб камера Creative Live! Cam SYNC 1080P. 

Смятам, че за нуждите на съдебните зали на Районен съд – 

Трявна са нужни нови непрекъсваеми ТЗИ, компютри и звукозаписни 

системи, тъй като наличните са амортизирани и често дефектират. 

Също така са необходими две компютърни конфигурации за 

обезпечаване на работата на ДСИ и съдията по вписванията. 

В съдебните зали не е налице оборудване за провеждане на 

видеоконферентни връзки, което прави невъзможно провеждането на 

заседанията в Районен съд – Трявна по реда на чл.6а, ал.2 от закона за 

мерките и действията по време на извънредното положение, както и 

извършването на други действия чрез видеоконференция. 

Оборудването на поне една от залите с техника за 

видеоконференция следва да се извърши в спешен порядък. 
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ХІ. ВЗЕТИ МЕРКИ ЗА 

ПОДОБРЯВАНЕ НА РАБОТАТА  
 

И през 2021 г., също както и предходните години, 

административно-организационната дейност на Районен съд – Трявна е 

съобразена с изискванията на Закона за съдебната власт, Правилника за 

администрацията на съдилищата и приетите вътрешни правила за 

организацията на работа. 

През 2021 г. квалифицирани електронни подписи (КЕП) при 

Районен съд – Трявна притежават всички магистрати, държавния 

съдебен изпълнител, съдията по вписванията, всички съдебни 

служители от специализираната администрация и административния 

секретар, с цел осигуряване нормална работа с ЕИСС и извършване на 

справки в Национална база данни „Население“, както и в Националната 

агенция по приходите.  

Във връзка с чл. 28, ал. 1. т.т. 2 и 3 от НПК и чл. 310 НПК, както и 

решение по Протоколи № 23 от 15.06.2021 г. и № 24 от 22.06.2021 г. на 

съдийската колегия на ВСС със Заповед № 87 от 23.06.2021 г. на И.Ф. 

Административен ръководител – Председател на Районен съд – Трявна 

са уредени действията по издаване КЕП на всички съдебни заседатели, 

тяхното съхранение и използване. Със същата заповед е въведен 

„Регистър електронни подписи съдебни заседатели“, в който се 

удостоверява получаването и връщането на КЕП от съдебния заседател, 

както и времето му за ползване по предназначение.  

През отчетната година ежемесечно са издавани заповеди за 

утвърждаване на график за дежурството на съдии и съдебни служители, 

касаещи следващия календарен месец. 

Със Заповеди № 66 от 14.06.2021 г. и № 161 от 09.12.2021 г. в 

Районен съд – Трявна са извършвани служебни справки за съдимост на 

съдебните заседатели при Районен съд – Трявна, в съответствие с 

изискванията на чл.70 ал.2 от Закона за съдебната власт. 

Със Заповед № 171 от 21.12.2021 г. е извършена ежегодната 

проверка на веществените доказателства, съгласно чл. 131 от 

Правилника за администрацията в съдилищата. С Протокол от 

30.12.2021 г. при нея е установено, че: всички веществени 

доказателства са налице; съхраняват се правилно в помещение, 

определено за целта; съставени са протоколи за подлежащите на 

унищожаване и същите са унищожени, за което е направено 

съответното отбелязване в книгата за веществени доказателства; за 

подлежащите на връщане са изпратени необходимите писма, връчени 
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срещу подпис или с обратна разписка; за върнатите веществени 

доказателства са направени необходимите отбелязвания в книгата за 

веществени доказателства и са съставени протоколи; за отнетите в 

полза на държавата веществени доказателства са изпратени писма до 

НАП.  

Със Заповед № 178 от 31.12.2021 г. на Административния 

ръководител – Председател на Районен съд – Трявна е назначена 

комисия за 2022 година, която да извършва унищожаването на 

веществените доказателства, за които е постановено да бъдат 

унищожени с влезли в сила присъди, както и тези които са без стойност 

и подлежат на унищожаване. 

Въз основа на Заповед № 187 от 29.12.2020 г. на 20.01.2021 г. е 

извършена инвентаризация на делата за 2020 г. и проверка за 

състоянието и целостта на личните данни, съдържащи се в регистрите, 

поддържани от Районен съд – Трявна през 2020 г. от специално 

назначена комисия, включваща трима съдебни служители. Съгласно 

съставения протокол, не са констатирани липсващи дела, с изключение 

на обжалваните, протестираните и изпратените за послужване пред 

друг съд, за което е посочено, че са направени съответните 

отбелязвания в описните книги.  

Със Заповед № 8 от 29.01.2021 г. е утвърден график за дежурство 

на съдебните служители с цел осигуряване непрекъснато обслужване на 

регистратурата на Районен съд – Трявна от 8.30 до 17.00 часа.  

Със Заповед № 11 от 09.02.2021 г. са утвърдени нови вътрешни 

правила за „Мерките за защита на лични данни в Районен съд – Трявна“ 

отговарящи на препоръките дадени след  извършена планова проверка 

на Инспектората към Висшия съдебен съвет.  

Със Заповед № 13 от 10.02.2021 г. е определен административния 

секретар като лице имащо право да вписва данни в Информационната 

система за извършване на предварителен, текущ и последващ контрол 

по целесъобразност в областта на електронното управление и 

използването на информационните и комуникационните технологии 

(ИСБК). 

Със Заповед № 57 от 28.05.2021 г. са утвърдени нови „Вътрешни 

правила за заявяване, доставка, приемане и отчитане на горивото в 

Районен съд – Трявна“.  

Със заповед № 58/28.05.2021 г. на административния ръководител 

е назначена комисия, която да извършва проверки на доставеното и 

разходваното гориво за отопление на съдебната палата в град Трявна, 

съгласно „Вътрешни правила за заявяване, доставка, приемане и 

отчитане на горивото в Районен съд – Трявна“. 
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Със Заповед № 59 от 31.05.2021 г. са утвърдени нови „Вътрешни 

правила за командироване в Районен съд – Трявна“. 

Със Заповед № 60 от 01.06.2021 г. са утвърдени нови „Вътрешни 

правила за изплащане на суми за облекло в Районен съд – Трявна“. 

Със Заповед № 61 от 03.06.2021 г. са утвърдени нови „Вътрешни 

правила за определяне и изплащане на средства за ДТВ в Районен съд – 

Трявна“. 

Със Заповед № 62 от 03.06.2021 г. са утвърдени нови „Вътрешни 

правила за реда и документооборота при връщане на погрешно внесени 

такси в Районен съд – Трявна“. 

Със Заповед № 63 от 07.06.2021 г. са утвърдени нови „Вътрешни 

правила за връчване на призовки, съобщения и книжа от служба 

„Връчване на призовки и съдебни книжа“ при Районен съд – Трявна“. 

Във връзка с изменените и допълнени с протокол № 21 от 

01.06.2021 г. от Съдийската колегия на ВСС - Правила и мерки за 

работа на съдилищата в условията на пандемия, е издадена Заповед № 

64 от 09.06.2021 г. регламентираща разглеждането на дела, достъпа на 

страните по делата, работата на магистратите и служителите и достъпа 

на граждани до Съдебната палата в условията на пандемия. 

Със Заповед № 67 от 14.06.2021 г. е утвърден нов „План за 

организацията по документооборота в Районен съд – Трявна“. 

Със Заповед № 68 от 15.06.2021 г. са утвърдени нови „Вътрешни 

правила за работна заплата в Районен съд – Трявна“. 

Със Заповед № 70 от 15.06.2021 г. е назначена работна група, 

която да извършва проверка на непотърсените в законно установените 

срокове суми от парични гаранции и други суми, подлежащи на 

превеждане по сметката на ВСС. Със същата заповед е въведен 

регистър на гаранциите, който се води от съдебния секретар.  

Със Заповед № 71 от 16.06.2021 г. е утвърден нов „Правилник на 

вътрешния трудов ред в Районен съд – Трявна“. 

Със Заповед № 72 от 16.06.2021 г. са утвърдени нови „Вътрешни 

правила за организацията и управлението на човешките ресурси в 

Районен съд – Трявна“. 

Със Заповед № 73 от 16.06.2021 г. са утвърдени нови „Вътрешни 

правила за подбор и наемане на служители в Районен съд – Трявна“. 

Със Заповед № 139 от 25.10.2021 г. са утвърдени нови „Вътрешни 

правила за осъществяване на предварителен контрол и системата на 

двоен подпис в Районен съд – Трявна“. 
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Със Заповед № 77 от 17.06.2021 г. са утвърдени нови „Вътрешни 

правила за организацията на производството по изпълнителни дела в 

служба съдебно изпълнение при Районен съд – Трявна“. 

Със Заповед № 78 от 17.06.2021 г. са утвърдени нови „Вътрешни 

правила за провеждане на инвентаризация на активи и пасиви, 

преоценка, брак и ликвидация на активите в Районен съд – Трявна“. 

Във връзка с изискванията на чл. 38, ал. 2 и чл. 52 от ГПК със 

Заповед № 89 от 01.07.2021 г. на Председателя на съда се създава 

профил на Районен съд – Трявна в Системата за сигурно електронно 

връчване на Държавна агенция „Електронно управление“. За 

администратор на профила е определен административния секретар.  

Съдебните деловодители и секретари са определени като лица, които 

ще връчват съобщения по реда на чл. 52, ал. 2 от ГПК. 

Със Заповед № 98 от 17.06.2021 г. са утвърдени „Правила за 

ефективно управление на финансовите и материални ресурси и 

използване на информационните технологии в Районен съд – Трявна“. 

Със Заповед № 138 от 25.10.2021 г. са утвърдени нови „Вътрешни 

правила за документооборота в съдебно изпълнителната служба на 

Районен съд – Трявна“. 

Със Заповед № 142 от 25.10.2021 г. са утвърдени нови „Вътрешни 

правила за събиране на съдебните вземания в Районен съд – Трявна“. 

Със Заповед № 141 от 25.10.2021 г. са утвърдени нови „Вътрешни 

правила за определяне и разходване на средствата за социално-битово и 

културно обслужване в Районен съд – Трявна“. 

Със Заповед № 143 от 25.10.2021 г. са утвърдени нови „Вътрешни 

правила за изграждане и функциониране на системата за финансово 

управление и контрол в Районен съд – Трявна“. 

Във връзка с чл. 28 от Закона за счетоводството е издадена 

Заповед № 153 от 26.01.2021 г. с която е назначена комисия, която да 

извърши инвентаризация на активите и пасивите в Районен съд – 

Трявна. 
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ХIІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 

Обобщеният извод,  който следва от анализа на резултатите за 

дейността на съда през отчетния период е, че е създадена много добра 

организация на работата в Районен съд – Трявна. Съдиите и съдебните 

служители изпълняват служебните си задължения отговорно, 

мотивирано и професионално. Районен съд – Трявна в пълнота 

изпълнява ролята си по чл.117 от Конституцията да защитава правата и 

законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата, 

като с дейността си допринася за повишаване на общественото доверие 

в правосъдието. 

Вярвам, че през настоящата 2022 г. постигнатото ще бъде 

запазено и надградено! 

 

 

 

Административен ръководител – 

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

                            /Пламен Борисов Евгениев/ 

 


