РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО

ГОДИШЕН ДОКЛАД
ЗА
ДЕЙНОСТТА
НА РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО
ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

Годишният отчетен доклад е изготвен на основание чл. 80, ал. 1, т. 12
от Закона за съдебната власт, в съответствие с Указанията на Висшия
съдебен съвет за структурата и обхвата на годишните доклади, като
отразява дейността на Районен съд – Севлиево по прилагането на Закона
през 2017 г.

І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
1.КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ НА СЪДИИТЕ
Към 01.01.2017 г. Районен съд – Севлиево е с утвърдена щатна
численост от 6 съдии, от които председател и 5 районни съдии, както и 1
държавен съдебен изпълнител и 1 съдия по вписванията. През цялата 2017
г. щатът не е променян и е бил запълнен, както следва: Административен
ръководител - председател – Павел Неделчев и съдиите Валерия Аврамова,
Светла Дойчева, Станислав Цветков, Гергана Божилова и Христо Христов.
Държавен съдебен изпълнител е била Снежина Дянкова. Съдия по
вписванията е била Ирина Стоилова.
Петима от районните съдии са с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. Съдия
Христов е с ранг „съдия в ОС“.
Почти всички съдии са с продължителен юридически и съдийски
стаж. Към края на 2017 г. съдия Неделчев е с общ юридически стаж от 20
години и 6 месеца, от които 19 години и 6 месеца като съдия; съдия
Аврамова е с общ юридически стаж от 39 години и 5 месеца, от които 34
години и 9 месеца като съдия; съдия Дойчева е с общ юридически стаж от
40 години и 9 месеца, от които 28 години и 2 месеца като съдия; съдия
Цветков е с общ юридически стаж от 24 години и 11 месеца, от които 12
години и 7 месеца като съдия; съдия Божилова е с общ юридически стаж
от 22 години и 5 месеца, от които 19 години и 2 месеца като съдия; съдия
Христов е с общ юридически стаж от 11 години и 5 месеца, от които 7
години и 2 месеца като съдия.
Държавният съдебен изпълнител Снежина Дянкова е с общ
юридически стаж от 8 години.
Съдията по вписванията Ирина Стоилова е с общ юридически стаж
от 38 години и 1 месец.
Разпределението на делата е извършвано на принципа на случайния
подбор, чрез електронно разпределение, съобразно поредността на
постъпването им, по материя и видове дела, при спазване изискванията на
чл. 9, ал. 1 от Закона за съдебната власт. За разпределението е ползвана
Централизираната система за случайно разпределение на делата,
утвърдена с решение на Висшия съдебен съвет и въведена в експлоатация
от 01.10.2015 г.
Наказателните дела са разпределяни между съдиите Павел Неделчев,
Станислав Цветков и Гергана Божилова. Гражданските дела са
разпределяни между съдиите Валерия Аврамова, Светла Дойчева и Христо
-2-

Христов. Частните граждански дела, имащи за предмет разкриване на
банкова тайна или сведения от Централния депозитар, са разпределяни на
дежурния наказателен съдия. Съдиите, разглеждащи наказателни дела, са
участвали общо с гражданските съдии при разпределението и
разглеждането на частни граждански дела от заповедното производство и
по молби за теглене на средства от банковите сметки на лица, настанени в
социални заведения. Делата по чл. 65 от НПК, имащи за предмет
разглеждане на искания за изменение на взетата мярка за неотклонение
задържане под стража, са разпределяни между всички съдии, разглеждащи
граждански дела.
При съобразяване с изискванията на Правилата за оценка на
натовареността на съдиите, приети с решение на ВСС, в сила от 01.04.2016
г., със заповед на административния ръководител-председателя е
определено индивидуално годишно разполагаемо време за решаване и
приключване на делата през 2017 г., както следва: съдия Павел Неделчев –
1020 часа; съдия Валерия Аврамова - 1600 часа; съдия Светла Дойчева 1600 часа; съдия Станислав Цветков - 1520 часа; съдия Гергана Божилова 1520 часа; съдия Христо Христов - 1600 часа. Процентът на натовареност,
изчислен като дял на определеното индивидуално намалено годишно
разполагаемо време от стандартно разполагаемото време на един съдия на
година от 1 600 часа е бил, както следва: съдия Павел Неделчев – 64%;
съдия Валерия Аврамова – 100%; съдия Светла Дойчева – 100%; съдия
Станислав Цветков – 95%; съдия Гергана Божилова – 95%; съдия Христо
Христов – 100%. Процентът на натовареност на наказателните съдии по
всички видове граждански дела, предвидени за разглеждане от тях,
съгласно действащите в Районен съд – Севлиево Вътрешни правила за
случайно разпределение на делата и определяне и отчитане на
натовареността на съдиите, е бил 100%. Процентът на натовареност на
гражданските съдии по всички видове наказателни дела, предвидени за
разглеждане от тях, съгласно Вътрешните правила за случайно
разпределение на делата и определяне и отчитане на натовареността на
съдиите, е бил 100%.
При кадрово обезпечение от шест районни съдии и отработени
пълни 72 месеца, през 2017 г. натовареността по щат и действителната
натовареност е била 30.74 (на база дела за разглеждане) и 28.97 (на
база свършени дела). През 2016 г. натовареността по щат и
действителната натовареност при отработени 72 човекомесеца е била
27.86 (на база дела за разглеждане), съответно 26.40 (на база свършени
дела). През 2015 г. натовареността по щат е била 27.93 (на база дела за
разглеждане), съответно 26.35 (на база свършени дела), а действителната
натовареност при отработени 69 човекомесеца е била 29.14 (на база дела за
разглеждане) и 27.49 (на база свършени дела).
През 2017 г. индексът на натовареност на Районен съд – Севлиево,
формиран като сбор от индексите на индивидуална натовареност на
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съдиите, изчислени чрез Системата за изчисляване на натовареността на
съдиите, е 596,12. При 6 съдии по щат, средният индекс е 99,35. Като се
вземе под внимание разпоредбата на чл. 16, ал. 1 от Правилата за оценка
на натовареността на съдиите, следва че съдиите са били нормално
натоварени.
2.
КАДРОВА
ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
НА
СЪДЕБНАТА
АДМИНИСТРАЦИЯ
Съдебните
служители
са
заемали
длъжности
съгласно
Класификатора на длъжностите в администрацията на съдилищата и при
съобразяване на изискванията на Правилника за администрацията в
съдилищата. Съдебната администрация се е състояла от 22 съдебни
служители, от които:
Ръководни длъжности: съдебен администратор и главен
счетоводител;
Експертни длъжности – обща администрация: системен
администратор;
Специализирана администрация: 6 съдебни секретари, 7
съдебни деловодители, съдебен архивар и 3 призовкари;
Технически длъжности – обща администрация: работник,
поддръжка сгради-огняр и чистач.
Съдебен администратор е била Милена Чернева. Същата е
подпомагала председателя при общото административно ръководство,
организирала и контролирала е дейността на съдебните служители и
съдебните заседатели, водила е служебните досиета, извършвала е и много
други действия, предвидени в Правилника за администрацията и поредица
от нормативни актове, както и е съвместявала длъжността на „Служител
по сигурността на информацията”.
Финансово-счетоводната дейност е осъществявана от главния
счетоводител Петранка Иванова, която е подпомагала председателя за
правилното и законосъобразно използване на финансовите ресурси и
опазване на паричните средства и стоково-материалните ценности.
Системният администратор Мирослава Герганова е отговаряла за
въвеждането и поддържането на информационните и периферните
системи в съда, поддържала е наличния хардуер и софтуер.
През годината един съдебен секретар е съвместявал длъжност и на
„касиер”. Единият от призовкарите е съвместявал длъжност и на „чистач”.
Двама съдебни деловодители са работили в съдебно-изпълнителната
служба. Останалите служители от специализираната администрация са
били разпределени за работа по граждански и по наказателни дела - трима
съдебни деловодители и двама съдебни секретари по граждански дела и
двама съдебни деловодители и трима съдебни секретари по наказателни
дела. На съдебните деловодители по наказателни дела е възложено и
извършването на дейността в бюрото за съдимост.
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Повечето служителите са с дългогодишен опит в съдебната система,
придобили са необходимата рутина и изпълняват бързо и съвестно
трудовите си задължения.
През 2017 г. са извършени следните кадрови промени:
Със заповед № РД-14-132 от 22.05.2017 г. на председателя, на
основание чл. 326, ал. 1 от КТ, считано от 01.06.2017 г. е прекратено
трудовото правоотношение с Преслава Анатолиева Георгиева – „съдебен
секретар“. С решение по протокол № 18 от заседанието на Комисия
„Съдебна администрация“ на Съдийската колегия на Висшия съдебен
съвет, проведено на 07.06.2017 г., е дадено съгласие за провеждане на
процедура за попълване на щата. След проведен конкурс, считано от
01.09.2017 г. на длъжността „съдебен секретар“ е назначена Цветелина
Стефанова Захариева. Трудовото правоотношение със същата е
прекратено със заповед № РД-14-274 от 02.10.2017 г. на председателя, на
основание чл. 325, ал. 1, т. 1 от КТ, считано от 05.10.2017 г. С решение по
протокол № 28 от заседанието на Комисия „Съдебна администрация“ на
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, проведено на 25.10.2017 г.,
е дадено съгласие за провеждане на процедура за попълване на щата.
Със заповед № РД-14-224 от 11.08.2017 г. на председателя, на
основание чл. 325, ал. 1, т. 5 от КТ, считано от 14.08.2017 г. е прекратено
трудовото правоотношение с Радинка Стефанова Кулекова – Атанасова „съдебен секретар, той и касиер“, поради завръщане на работа на
Стилияна Стоянова Михова - титуляр на длъжността.
3. КВАЛИФИКАЦИЯ НА СЪДИИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ
Съдиите от Районен съд - Севлиево полагат усилия за поддържане и
подобряване на професионалната си компетентност. През 2017 г. са
посетили следните срещи и семинари:
Съдиите Неделчев, Цветков и Божилова са участвали в регионални
семинари по следните теми: „Доказване и доказателствени средства в
наказателния процес“, „Обзор на отменените съдебни актове по
наказателни дела с проблемни моменти по прилагането на Закона“;
обсъждане промените в НПК и „Съкратено съдебно следствие по реда на
Глава 27 НПК“.
Съдия Христов е участвал в регионални семинари по следните теми:
„Специфични въпроси на вещното право. Кадастър и регулация. Особен
статут на някои категории земи. Вътрешноправни средства за защита
правото на собственост.”, „Режим на имуществените отношения между
съпрузите, съгласно СК. Актуални въпроси на наследственото право.
Регламент 650/2012 европейско удостоверение за наследници” и „Обзор на
отменените съдебни актове по граждански дела с проблемни моменти по
прилагането на Закона“.
Държавният съдебен изпълнител Снежина Дянкова е участвала в
обучение на тема: „Практически въпроси на изпълнителното
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производство. Новости в автоматизацията на дейностите в съдебноизпълнителната служба“ и в обучителен семинар за работа с новостите в
програмен продукт „JES”.
Съдиите са участвали и в обсъждане и приемане на обобщени
становища по тълкувателни дела на ВКС.
По отношение на работата и квалификацията на служителите,
обичайната форма на работа са указанията, давани от съдиите по въпроси,
свързани с пряката им дейност и периодични срещи на служителите с
ръководството. Това, от една страна, е форма на контрол, а от друга допринася за качествено изпълнение на задълженията им. Съдебни
служители са участвали в обучения, както следва:
Съдебният администратор Милена Чернева е участвала в семинар на
тема „Управление на човешките ресурси. Организационно поведение и
управление на стреса” и в обучение по здравословни и безопасни условия
на труд.
Главният счетоводител Петранка Иванова е посетила семинар на
главните счетоводители на органите на съдебната власт.
Съдебният деловодител Татяна Кисьова е посетила семинар на тема
„Европейско сътрудничество по граждански и търговски дела”.
Йонко Караиванов – работник, поддръжка сгради – огняр е посетил
обучение по безопасност при работа с електрообзавеждане с напрежение
до 1000V.
Съдии и съдебни служители са посетили обучение за защита при
бедствия на тема: “Правила и действия при наводнение”.
4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В ЩАТА
На този етап следва да се приеме, че щатната численост на Районен
съд – Севлиево е оптимална и не се налага увеличение на щата.
Съотношението между брой съдии (включително държавния съдебен
изпълнител и съдията по вписванията) – 8 и брой служители – 22, е 1:2,75.
Утвърденият щат за 6 съдии позволява разпределението им за работа
по материя на делата – трима разглеждат граждански и трима разглеждат
наказателни дела. Обезпечени са дежурствата, както и случаите на
заместване при непредвидени обстоятелства и безпроблемно
преразпределение на делата.
Наличните щатове за служители в администрацията обезпечава
нормалното функциониране на съда. Някои от служителите съвместяват
задължения за длъжности, за които няма отделни щатове – един съдебен
секретар е и касиер; един от призовкарите изпълнява задълженията и на
чистач. Служителите от специализираната администрация са разпределени
за работа по наказателни, граждански и изпълнителни дела.
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ІІ. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА
Брой дела за разглеждане към 01.01.2017 г.
В началото на отчетния период е имало общо 105 висящи дела,
от които 68 граждански и 37 наказателни, при общо 114 дела (59
граждански и 55 наказателни) към 01.01.2016 г. и общо 149 дела (111
граждански и 38 наказателни) към 01.01.2015 г.
1. БРОЙ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ДЕЛА. БРОЙ ДЕЛА ЗА
РАЗГЛЕЖДАНЕ.
Общият броя на постъпилите през 2017 г. дела е 2108, от които
1600 граждански и 508 наказателни дела. При шест районни съдии по щат,
средномесечното постъпление на един съдия е 29.28 дела. Стояли са за
разглеждане 2213 дела, от които 105 (4.74%) несвършени от 2016 г.
През 2016 г. общият брой на поскъпилите дела е бил 1892, от които
1357 граждански и 535 наказателни дела. При шест районни съдии по щат,
средномесечното постъпление на един съдия е било 26.28 дела. Стояли са
за разглеждане 2006 дела, от които 114 (5.68%) несвършени от 2015 г.
През 2015 г. общият броя на постъпилите дела е бил 1862, от които
1325 граждански и 537 наказателни дела. Средномесечното постъпление
на един съдия е било 25.86 дела. Общият брой дела за разглеждане е бил
2011, от които 149 (7.41%) несвършени от 2014 г.
г

ПОСТЪПИЛИ

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ

година

ВИСЯЩИ

гр. дела

нак. дела

общо

2015

149

1325

537

1862

2011

2016

114

1357

535

1892

2006

2017

105

1600

508

2108

2213

Анализът на данните показва, че се затвърждава очерталата се през
последните години тенденция на увеличение в броя на новообразуваните
дела. В процентно отношение през 2017 г. са постъпили с 10.25% повече
дела при съпоставка с 2016 г. и с 11.67% повече дела в сравнение с 2015 г.
Видно е, че общият ръст се реализира от гражданските дела, предимно
тези от заповедното производство. При наказателните дела се отчита
известно намаление, което основно се дължи на частните производства и
делата, свързани с обжалване на наказателни постановления, но на
практика не рефлектира върху фактическото натоварване на съдиите и на
съдебната администрация.

-7-

Граждански дела
През отчетната година са постъпили 1600 граждански дела. По
видове същите се разпределят, както следва: граждански дела по общия
ред – 285 бр.; производства по чл. 310 ГПК - 22 бр.; административни дела
по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ - 2 бр.; ЧГД - 282 бр.; дела по чл. 410 и чл. 417 ГПК 1009 бр. Останали несвършени от 2016 г. са били 68 граждански дела, от
което следва, че през отчетната 2017 г. са стояли за разглеждане общо
1668 дела.
Табличен вид на данните за три години
Видове дела

Граждански дела
по общия ред

А

Производства по чл. 310
ГПК

Б

Админстративни дела по
ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ

В

Частни граждански дела

Г

Дела по чл. 410 и чл. 417
ГПК

Д

Други граждански дела

Ж

Общо граждански дела

З

година

Висящи в
началото на
периода

Постъпили през
годината

Всичко за
разглеждане

2015
2016
2017
2015
2016
2017
2015
2016
2017
2015
2016
2017
2015
2016
2017
2015
2016
2017
2015
2016
2017

58
49
56
4
8
4
1
0
0
1
0
4
0
0
2
47
2
2
111
59
68

208
210
285
23
40
22
1
3
2
302
304
282
725
733
1009
66
67
0
1325
1357
1600

266
259
341
27
48
26
2
3
2
303
304
286
725
733
1011
113
69
2
1436
1416
1668

Сравнителният анализ сочи, че през 2017 г. е реализиран значителен
ръст при новообразуваните граждански дела – 243 (15.19%) повече от 2016
г. и 275 (17.19%) повече от 2014 г. Увеличението се дължи на делата по
общия ред и на делата от заповедното производство. Новите гражданските
дела по общия ред са 285, при 210 през 2016 г. и 208 през 2015 г. При
заповедните производства новообразувани са 1009 дела, при 733 през 2016
г. и 725 през 2015 г.
По останалите статистически отчитани групи се наблюдава
намаление, което е най-съществени при бързите производство – 22 нови
дела през 2017 г., при 40 през 2016 г. и 23 през 2015 г., както и при
частните граждански дела – 282 през 2017 г., при 304 през 2016 г. и 302
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през 2015 г. Постъплението от административните дела по ЗСПЗЗ и
ЗВГЗГФ остава незначително – 2 дела през 2017 г., при 3 през 2016 г. и 1
през 2015 г.
През отчетната година не са образувани „Други граждански дела“.
При утвърдените и ползвани към момента шифри, формираната в отчета
група „Други граждански дела“ е без практическа стойност. Към нея
следва да се отнасят производствата със статистически шифър „1300-1“, а
това биха могли да бъдат такива, за които няма друг шифър. Вероятността
за образуване на дела от тази група е много малка.
Специално внимание следва да се обърне на заповедните
производства. Видно е, че през 2017 г. същите съставляват 63% от общото
постъпление от граждански дела. От деловодна гледна точка същите не се
различават при обработката си от останалите дела, дори в много
отношения са по-трудоемки, като администрирането им изисква
значителен ресурс както заради огромния им брой, така и поради
законодателно установените изключително кратки срокове за работа по
тях. В края на месец октомври 2017 г. влязоха в сила поредни изменения в
ГПК, които в значителна степен рефлектират и върху дейността по делата
по чл. 410 и чл. 417 от ГПК. Само два месеца по-късно вече може да се
направят поне две заключения за резултата от новите законодателни
решения. Първо, промените в чл. 47 от ГПК водят до значително
натоварване и отговорност за връчителите по всички видове граждански
дела, до завишена ангажираност както на деловодителите, така и на
съдиите. Второ, разширяването на хипотезите по чл. 415 от ГПК за даване
на указания за предявяване на иск, включително при извършено връчване
на заповедта за изпълнение чрез залепване, респективно за образуване на
искови производства по реда на чл. 422 от ГПК, води до значително
увеличение на делата по общия ред. В потвърждение на изложеното са
данните за съда, според които от общо образуваните през 2017 г. 36 дела
по реда на чл. 422 от ГПК, по 14 броя, или по почти половината от всички,
исковите молби са депозирани през месец декември 2017 г.
Наказателни дела
През отчетната година са постъпили общо 508 наказателни дела. По
видове същите се разпределят, както следва: 151 наказателни общ характер
дела (НОХД); 11 наказателни частен характер дела (НЧХД); 50 дела по чл.
78а от НК; 153 частни наказателни дела (ЧНД); 57 ЧНД - разпити; 86
административно-наказателен характер дела (АНД). Останали несвършени
от 2016 г. са били 37 наказателни дела, или през отчетната 2017 г. са
стояли за разглеждане общо 545 дела.
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Табличен вид на данните за три години
Видове дела

годин
а
2015

НОХД

2016
2017
2015

НЧХД

2016
2017

АНД по чл.78а
НК

2015
2016
2017
2015

ЧНД

2016
2017
2015

ЧНД - разпити

2016
2017
2015

АНД

2016
2017
2015

ОБЩО

2016
2017

Висящи в
началото на
периода

Постъпили
през
годината

12
11
13
3
1
1
2
5
4
2
4
1
0
0
0
19
34
18
38
55
37

117
121
151
4
3
11
26
28
50
180
191
153
62
85
57
148
107
86
537
535
508

В т.ч.:
върнати от
горна
инстанция

Всичко за
разглеждане

0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
3
1

129
132
164
7
4
12
28
33
54
182
195
154
62
85
57
167
141
104
575
590
545

Сравнителният анализ показва значителен ръст на НОХД, НЧХД и
АНД по чл. 78а от НК. Намаление се отчита при ЧНД, включително за
разпити, както и при АНД по обжалване на наказателни постановления.
За поредна година се реализира увеличение на НОХД – 151 нови
дела, при 121 през 2016 г. и 117 през 2015 г. Подобна тенденция се
наблюдава и при АНД по чл. 78а от НК – 50 нови дела, при 28 през 2016 г.
и 26 през 2015 г. До известна степен ръстът се дължи на новите престъпни
състави по чл. 343в, ал. 3 от НК и по чл. 345 от НК. Като цяло, броят на
посочените два вида дела е в зависимост от внасяните от прокуратурата
обвинителни актове, съответно постановления с предположение за
приложение на чл. 78а от НК. Доколкото разследването на престъпленията
и предаването на извършителите им на съд е функция от дейността на
прокуратурата, както и на следствието и органите от системата на МВР, а
съдът не разполага с необходимите данни за криминогенната обстановка в
района, в настоящия отчетен доклад не е възможно да се извърши пълен
анализ на причините, които влияят на броя дела за престъпления от общ
характер, съответно на предадените на съд извършители на такива
престъпления.
При съпоставка с предните години като значителен следва да се
определи ръста от НЧХД – 11 нови дела, при 3 през 2016 г. и 4 през 2015 г.
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За поредна година е налице значително намаление на АНД, свързани
с обжалване на наказателни постановления – 86 нови дела, при 107 през
2016 г. и 148 през 2015 г. Доколкото честотата на обжалваните
наказателни постановления е функция от броя на проведените
административно-наказателни производства, обяснението за по-малкия
брой дела от този вид следва да се търси в намалялата активност на
държавните контролни органи. За съпоставка следва да се посочи, че
образуваните и решени през предходни години дела от този вид са били
170 през 2014 г. и 267 през 2013 г.
През годината са образувани нови 210 ЧНД, включително за разпити
пред съдия. Броят им е значително по-малък от този през 2016 г., когато са
постъпили общо 276 ЧНД. От новообразуваните през 2017 г. ЧНД, 164 са
били свързани с искания към съда от досъдебното производство, а 46 дела
– несвързани с досъдебната фаза на наказателния процес. При исканията
към съда от досъдебното производство, основен дял заемат ЧНД за
разпити пред съдия (57 броя) и ЧНД по искания по чл. 159а от НПК (73
дела). Както при разпитите, така и по исканията за трафични данни, броят
на делата е по-малък от 2016 г., когато разпитите са били 85, а исканията
по чл. 159а от НПК са били 87. Останалите ЧНД са свързани с вземане или
искания за изменение на мярка за неотклонения „задържане под стража“ 3 дела, при 13 през 2016 г. и 11 през 2015 г.; обжалване на постановления
на прокурора за прекратяване на наказателно производство по чл. 243 от
НПК - 7 нови дела, при 5 за 2016 г. и 8 през 2015 г.; за разрешаване или
одобряване на претърсване и изземване, както и искания по чл. 61, ал. 3 от
НПК, по чл. 67 от НПК, по чл. 69 от НПК и други – общо 24 дела, при 38
дела през 2016 г. Останалите 46 ЧНД са имали за предмет производства за
групиране на наказания по влезли в сила присъди - 12 дела, за съдебна
реабилитация – 1 дело, производства по Закона за здравето за
задължително настаняване и лечение – 32 дела и производство по
делегация - 1 дело.
Изводът, който следва да се направи е, че намалението в абсолютни
стойности на броя на новите наказателни дела не води до облекчаване на
фактическото натоварване както на съдиите, така и на специализираната
администрация. Значително е увеличен броя на същинските дела – НОХД,
НЧХД и АНД по чл. 78а от НК. Намалението се дължи основно на ЧНД за
разпити и искания към съда по чл. 159а от НПК, които производства не са
спорни и не изискват особен професионален ресурс за решаването и
приключването им.
Сравнителен анализ на данните за НОХД
Наказателните дела за престъпления от общ характер са съществена
категория, тъй като основно на тях се изграждат изводите за
криминогенната обстановка в района и данните за наказаната престъпност.
Същите предизвикват най-голям обществен интерес и колкото и да е
- 11 -

неточно и неправилно, на практика се явяват основен критерий за оценка
на работата на цялата съдебна система.
През 2017 г. в съда са образувани 151 НОХД, като заедно с
останалите несвършени от 2016 г. 13 броя, през отчетната година са стояли
за разглеждане общо 164 дела от този вид.
Табличен вид на данните за три години
НОХД
Гл. II НКПрест. против
личността
Гл. IV НК-Прест.
п-в брака,
семейството и
младежта
Гл. V НКПрестъпления п-в
собствеността
Гл. VI НК-Прест.
п-в стопанството
Гл. VIII НК-Прест.
п-в дейността на
държ. органи и общ.
орг.
Гл. IX НКДокументни
престъпления
Гл. X НК- Прест.
п-в реда и общ. спок.
Гл. XI НКОбщоопасни
престъпления

2015 г.
нови
дела

2016 г.

2017 г.

общо за
разгл.

нови
дела

общо за
разгл.

нови
дела

общо за
разгл.

6
(5.13%)

8
(6.20%)

3
(2.48%)

4
(3.03%)

14
(9.27%)

14
(8.54%)

6
(5.13%)

7
(5.43%)

7
(5.78%)

7
(5.30%)

7
(4.64%)

9
(5.49%)

40
(34.19%)

44
(34.11%)

35
(28.93%)

39
(29.55%)

22
(14.57%)

28
(17.07%)

6
(5.13%)
2
(1.71%)

6
(4.65%)
2
(1.55%)

7
(5.78%)
0

7
(5.30%)
0

18
(11.92%)
3
(1.99%)

21
(12.80%)
3
(1.83%)

6
(5.13%)

6
(4.65%)

3
(2.48%)

3
(2.27%)

4
(2.65%)

5
(3.05%)

0

0

51
(43.58%)

56
(43.41%)

1
(0.83%)
65
(53.72%)

1
(0.76%)
71
(53.79%)

3
(1.98%)
80
(52.98%)

3
(1.83%)
81
(49.39%)

Сравнителният анализ сочи, че основното постъпление продължава
да се определя от делата за общоопасни престъпления и престъпления
против собствеността, по който начин се запазва тенденцията от
предходни години. През отчетния период се наблюдава увеличено
постъпление от дела за престъпления против личността и престъпления
против стопанството.
За поредна година се отчита увеличено постъпление от дела за
общоопасни престъпления – 80 нови дела, при 65 през 2017 г. и 51 през
2015 г. Основният дял продължава да се определя от производствата,
свързани с управление на МПС след употреба на алкохол или наркотични
вещества (32 дела) и управление на МПС от неправоспособни водачи (21
дела). За подправка и използване на контролни знаци и идентификационни
номера са образувани 14 дела. 2 производства са имали за предмет палежи
по непредпазливост, а 1 дело е било по обвинение за незаконно държане
на огнестрелно оръжие. Намалял е броя на делата, свързани с държане на
наркотични вещества или засяване и отглеждане на растения, съдържащи
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наркотични субстанции – общо 4 дела, при 12 дела през 2016 г. и 7 през
2015 г. Останалите 6 дела за общоопасни престъпление са имали за
предмет противозаконно отнемане на МПС. През годината не са
образувани производства по общия ред за престъпления по чл. 343 от НК.
Данните утвърждават тенденция към намаляване на броя на делата
за престъпления против собствеността – 22 нови дела, при 35 през 2016 г.
и 40 през 2015 г. От постъпилите през отчетната година обвинителни
актове, 18 са били за обвинения по чл. 194-197 от НК (кражба), 3 по чл.
206 от НК (обсебване) и 1 по чл. 209 от НК (измама). Не са образувани
НОХД по обвинения за грабеж, длъжностно присвояване, унищожаване
или повреждане на чужда вещ или други състави на престъпленията
против собствеността.
През годината са постъпили значително повече дела за престъпления
против личността – 14 нови производства, при 3 през 2016 г. и 6 през 2015
г. По-голямата част от делата са по обвинения за причинени средни или
леки телесни повреди – общо 10. 2 дела са били по обвинения по чл. 150 от
НК (съвкупление с лице, ненавършило 14 години), 1 дела е било по чл. 152
от НК (изнасилване) и 1 по чл. 144, ал. 3 от НК (закана с убийство).
Устойчиво е постъплението от дела за престъпления против брака,
семейството и младежта - 7 нови дела, колкото са били е през 2016 г., и 6
през 2015 г.
Повече дела са образувани за престъпления против стопанството –
18 нови производство, от които 5 по чл. 234 (продажба и държане на
акцизни стоки без бандерол), 9 по чл. 234в (неправомерно присъединяване
към ел. преносната мрежа) и 4 по чл. 235 от НК (престъпления против
горското стопанство). През 2016 г. обвиненията по тази глава от НК са
били 7, а през 2015 г. са били 6 броя.
За престъпления против дейността на държавни органи са
образувани 3 НОХД – 2 по обвинения по чл. 290 от НК
(лъжесвидетелстване) и 1 по чл. 296 от НК (неизпълнение на съдебно
решение).
Сравнително устойчиво е постъплението от дела за документни
престъпления – 4 през 2017 г., при 3 през 2016 г. и 6 през 2015 г.
Общо 3 дела са имали за предмет престъпления против реда и
общественото спокойствие – 2 по чл. 325 от НК (хулиганство) и 1 по чл.
329 от НК (получаване на нетрудови доходи).
През 2017 г. не са постъпвали дела за престъпления против правата
на гражданите.
2. СВЪРШЕНИ ДЕЛА
През 2017 г. общият брой на свършените дела е 2086 (1578
граждански и 508 наказателни), от които 1959 (94%) в срок до 3 месеца.
При 2213 дела за разглеждане, свършените 2086 съставляват 94.26 %. В
края на отчетния период висящите дела са 127 броя.
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През 2016 г. общият брой на свършените дела е бил 1901 (1348
граждански и 553 наказателни), от които 1841 (97%) в срок до 3 месеца.
При 2006 дела за разглеждане, свършените 1901 са съставлявали 94.77 %.
В края на отчетния период висящите дела са били 105 броя.
През 2015 г. общият брой на свършените дела е бил 1897 (1377
граждански и 520 наказателни), от които 1782 (94%) в срок до 3 месеца.
При 2011 броя дела за разглеждане, свършените 1897 са съставлявали
94.33 %. В края на отчетния период висящите дела са били 114 броя.
Анализът на данните за поредна година е показателен за бързината
на правораздаване в Районен съд - Севлиево. Този несъмнено положителен
резултат се дължи на създадената организация на работа на съдиите и на
съдебните служители, тяхната подготвеност за своевременно, качествено и
отговорно изпълнение на задълженията им.
Граждански дела
Общият брой граждански дела за разглеждане през 2017 г. е 1668, от
които са свършени 1578. От свършените дела 1485 (94.11%) са
приключили в 3-месечен срок, считано от датата на образуването им.
Година
2015
2016
2017

Дела за
разглеждане
1436
1416
1668

Свършени
дела
1377
1348
1578

Дела, свършени в
инструктивния тримесечен срок
1286
1306
1485

Процентно
съотношение
93.39%
96.88%
94.11%

Независимо от повишеното постъпление на граждански дела, общият
брой на приключилите в 3-месечен срок остава висок. Запазва се и
високото съотношението на броя на свършените дела спрямо броя дела за
разглеждане – 94.60 %, при 95.20% през 2016 г. и 95.89% през 2015 г.
От свършените през 2017 г. общо 265 граждански дела по общия ред,
176 (66%) са приключили в срок до 3 месеца. При бързите производство
свършените в инструктивния срок дела са 92%, а при частните дела – 99%.
Делата по всички останали групи - административни дела по ЗСПЗЗ и
ЗВГЗГФ, заповедни производства и останалите от предишния отчетен
период 2 дела от група „Други“, са приключени в 3-месечен срок.
Наказателни дела
Общият брой наказателни дела за разглеждане през 2017 г. е 545, от
които са свършени 508. От свършените дела, 474 (93.31%) са приключили в
3-месечен срок, считано от датата на образуването им.
Година

2015
2016
2017

Дела за
Свършени
разглеждане
дела
575
590
545

Дела, свършени в
инструктивния
тримесечен срок
496
535
474

520
553
508
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Процентно
съотношение
95.38%
96.75%
93.31%

От свършените през 2017 г. 149 НОХД, 135 (91%) са приключили в
срок до 3 месеца. Прегледът на останалите 14 НОХД, производствата по
които са продължили повече от 3 месеца, сочи на усложнения в хода на
делата както заради процесуалното поведение на подсъдимите, така и
заради обема на доказателствен материал и необходимостта от събиране на
допълнителни доказателства на съдебното следствие. Както е отчитано и
през предходни години, продължават проблемите във връзка с
призоваването и осигуряване явяването на лица в съдебно заседание.
През 2017 г. са свършени 8 НЧХД, от които половината са
приключили в срок до 3 месеца. По-голямата продължителност на
останалите 4 дела от този вид е била обусловена от необходимостта от
изготвяне на експертизи и несвоевременно направените доказателствени
искания на страните.
През отчетната година само 2 от свършените 50 дела по чл. 78а от
НК са продължили повече от 3 месеца. По-голямата им продължителност
следва да се обясни с необходимостта от събиране на нови доказателства.
Традиционно за работата на съда, през отчетната година всички ЧНД
са приключили в инструктивния срок до 3 месеца.
От свършените през 2017 г. 91 АНД по обжалвани наказателни
постановления, 77 (85%) са приключили в срок до 3 месеца. И в този
отчетен доклад следва да се посочи, че значителен брой заседания са
отлагани заради ангажираност на свидетелите, които са служители на
органа, издал наказателното постановление, както и за събиране на нови
доказателства.
Обобщаващ анализ за продължителността на производствата
Независимо, че е налице леко отстъпление от постигнатите през
предходните години резултати по показателя за срочност, изложените
данни сочат, че остава изключително висок процента на свършени дела в
инструктивния 3-месечен срок. Това се дължи на опита на магистратите и
на утвърдената организация на работа и координация на отделните служби,
което позволява бързо обработване на постъпленията, срочно произнасяне
по делата, приключващи в закрито съдебно заседание и минимализиране
на случаите на отлагания на открити съдебни заседания.
Няма съдебни заседания, които са отлагани по причина на съдията.
Зачестяват случаите, при които дела се отлагат по молби от
защитници, които са ангажирани по други производства в съдилища в
други населени места.
Гражданските дела са отлагани основно поради неявяване на
страната или неин представител по уважителни причини (чл. 142, ал. 2
ГПК); заради доказателствени искания, включително възлагане на
допълнителни задачи на експерти; конституиране на нови страни. При
делбите универсалността на производството предполага и различни
причини, водещи до отлагане. Определящи за по-голямата
продължителност на гражданските производства са и други фактори,
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които не зависят от съдиите, тъй като се дължат на законодателна уредба.
От отчета на съда по граждански дела е видно, че значителна част от
инструктивния 3-месечен срок за приключване на делата се обхваща от
времето за размяна на книжа – при 198 дела по общия ред и бързи
производства само по 59 размяната се е осъществила в срок до един месец.
Това обяснява и влошения показател за срочност по тези производства.
Измененията в ГПК, които са в сила от края на месец октомври 2017 г., ще
доведат до още по-голяма продължителност на производствата, съответно
до влошаване на показателите за срочност. Завишени са изисквания при
връчване чрез залепване. Съдът има задължението служебно да проверява
и местоработата на ответника и да разпорежда връчване по месторабота.
До настоящия момент не е разрешен въпроса с комуникацията с НАП по
електронен път за получаване на справки за регистрирани трудови
договори и данни за самоосигуряващи се лица, което неминуемо забавя
производствата. Разширяването на хипотезите за провеждане на
производства по чл. 422 от ГПК също ще доведе до значително забавяне,
особено в случаите, в които заповедта за изпълнение е била връчена на
длъжника чрез залепване.
Във връзка с наказателните дела и в този годишен отчетен доклад
следва да се посочи проблемното процесуалното поведение на
подсъдимите, както и на част от свидетелите. Остава завишен броя от
случаи, при които подсъдимите не се явяват в съдебно заседание, след
като са били редовно призовани. Не са преодолени трудностите във връзка
с обезпечаването на нормалното протичане на съдебното производство,
поради което често се оказва, че подсъдимите са напуснали
местоживеенето си, укриват се, а това налага изменение на мерките им за
неотклонение, обявяването им за общодържавно издирване и съответно
води до протакане във времето на процедурите. Проблемно е
призоваването на подсъдими и свидетели. Не намаляват случаите, при
които в материалите от досъдебното производство и в обвинителния акт са
посочени адреси, на които лицата не живеят от години. Това създава
значителни трудности при установяване на местоживеенето им, още
повече че много от тях не са регистрирали новите си адреси, като техни
постоянни или настоящи такива. Сложно продължава да бъде
призоваването в гр. София, като много рядко това може да стане за срок
по-кратък от два месеца.
2.1. БРОЙ НА РЕШЕНИТЕ ДЕЛА С АКТ ПО СЪЩЕСТВО –
АНАЛИЗ ПО ВИДОВЕ.
От свършените през 2017 г. общо 2086 дела, с акт по същество са
приключили 1805 дела, от които 1444 граждански и 361 наказателни дела.
Граждански дела
Със съдебен акт по същество са приключили 1444 от общо
свършените 1578 граждански дела.
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През 2016 г. със съдебен акт по същество са приключили 1226 от
общо свършените 1348 дела, а през 2015 г. 1231 от общо свършените 1377
дела.
Решените през 2017 г. със съдебен акт по същество 1444 дела се
разпределят по видове по следния начин: 195 дела по общия ред, 16 дела
в производства по чл. 310 ГПК, 1 административно дело по ЗСПЗЗ и
ЗВСВЗГФ; 266 ЧГД, 964 дела по чл. 410 и чл. 417 ГПК и 2 дела от група
„Други“.
По 1383 дела искът е бил уважен изцяло, по 29 дела искът е уважен
отчасти, а по 32 дела е отхвърлен.
Наказателни дела
През отчетната 2017 г. от общо свършените 508, със съдебен акт по
същество са приключили 361 наказателни дела.
През 2016 г. със съдебен акт по същество са приключили 452
наказателни дела от общо свършените 553 броя, а през 2015 г. - 451 от
общо свършените 520 наказателни дела.
Решените през 2017 г. със съдебен акт по същество 361 наказателни
дела се разпределят по видове по следния начин: 76 присъди по НОХД; 6
присъди по НЧХД; 45 решения по дела по чл. 78а НК; 148 определения
и разпореждания по ЧНД и 86 решения по АНД по наказателни
постановления.
2.2. БРОЙ НА ПРЕКРАТЕНИТЕ ДЕЛА – ПРИЧИНИ.
През отчетната година са прекратени общо 281 производства, от
които 134 по граждански дела и 147 по наказателни дела.
Граждански дела
Прекратени са производствата по 134 граждански дела, в т.ч. 34 по
спогодба по чл. 234 ГПК и 100 по други причини.
Сравнение на броя прекратени дела за три години
Година
2015
2016
2017

Общо

Спогодби по
чл. 234 ГПК
146
122
134

По други причини
13
21
34

133
101
100

Съпоставката с предходните години сочи, че няма съществена
разлика в броя на прекратените дела, независимо от повишеното
постъпление. За поредна година се отчита увеличение на случите, при
които производствата приключват със спогодба.
Основните причини за прекратяване на делата са оттегляне на
исковата молба, неотстраняване в срока на нередовности на исковата
молба и изпращане на делото по подсъдност на друг компетентен съд.
Прекратените дела се разпределят, както следва:
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- Искове по СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДетето - 25 дела (10 по спогодба
и 15 по други причини);
- Облигационни искове - 32 дела (17 по спогодба и 15 по други
причини);
- Вещни искове - 1 дело по други причини;
- Делби и искове по ЗН - 16 дела (5 по спогодба и 11 по други
причини);
- Установителни искове – 4 дела (2 по спогодба и 2 по други
причини);
- ЧГД – обезпечения – 1 по други причини;
- ЧГД – частни производства – 2 по други причини;
- ЧГД – заповедни производства - 47 дела, прекратени по други
причини;
- ЧГД – регламенти – 6 дела, прекратени след изпълнение на
процедурите по регламентите.
Наказателни дела
През 2017 г. са прекратени производствата по 147 наказателни дела,
в т.ч. 42 със споразумение по чл. 382 НПК, 29 със споразумение по чл. 384
НПК, 1 НОХД е върнато на прокуратурата и 75 по други причини.
Сравнение на броя прекратени дела
Година
Общо

2015
2016
2017

69
101
147

Прекратени производства
Споразумения
Споразумения
Върнати По други
по
по
на
причини
чл. 382 НПК
чл. 384 НПК
прокурора
29
19
0
21
17
30
1
53
42
29
2
74

Прекратените през 2017 г. 147 наказателни дела се разпределят,
както следва:
- НОХД – прекратени са общо 73 дела, от които 71 по споразумение;
едно дело е върнато на прокуратурата, поради допуснати съществени
нарушения на процесуалните правила и едно дело е прекратено, заради
отвод на всички съдии;
- НЧХД – прекратени са 2 дела – 1 след постигнато помирение между
страните и 1 дело е обединено с друго, на основание чл. 41, ал. 1 от НПК;
- по чл. 78а НК – 5 прекратени дела – 1 дело е върнато на прокурора
заради допуснати процесуални нарушения; 2 дела са прекратени на
основание чл. 42, ал. 3 от НПК; едно дело е прекратено на основание чл.
24, ал. 1, т. 9 от НПК, във вр. с чл. 343, ал. 2 от НК; едно дело е прекратено
поради приключило с влязло в сила наказателно постановление
административно-наказателно производство по същото обвинение;
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- прекратени са общо 62 ЧНД, от които 57 дела за разпити пред
съдия; 1 дело за съдебна реабилитация; 1 дело след изпълнение на съдебна
поръчка; 3 дела по Закона за здравето;
- АНД – прекратени са 5 дела, по които жалбите са оттеглени или са
били просрочени.
Увеличеният брой прекратени дела следва да се обясни с
деловодното отчитане на ЧНД за разпити, както и повече НОХД,
приключили със споразумения. Без тези два вида дела броят на
прекратените производства е 19 и при съпоставка с предходни години
сочи на намаление.
3. ВИСЯЩИ ДЕЛА В КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД
Към 31.12.2017 г. са останали несвършени общо 127 дела, от които
90 граждански и 37 наказателни. Причините за неприключването им до
края на отчетния период се определят основно от обстоятелството, че
самите производства са образувани към края на годината и при повечето
от тях практически не е било възможно делата да бъдат решени до края на
отчетния период; или са възникнали усложнения при разглеждане на
делата; или характерът на производството предполага по-голяма
продължителност.
Граждански дела
Висящи в края на годината са 90 граждански дела, които съставляват
5.40% от общия брой граждански дела за разглеждане, който е бил 1668.
Година
2015
2016
2017

Несвършени дела
към 31.12.
59
68
90

Общо дела за
разглеждане
1436
1416
1668

Съотношение
в%
4.11%
4.80%
5.40%

Останалите несвършени 90 граждански дела се разпределят, както
следва: 76 граждански дела по общия ред, 2 дела в производства по чл. 310
ГПК, 1 административно дело и 11 частни граждански дела. В края на
годината няма несвършени дело от заповедното производство и дела от
група „Други“. Отчетеният резултат е положителен и потвърждава
изводите за срочно правораздаване. От несвършените дела само 27 са
образувани преди началото на м. октомври 2017 г., а от тях само 1 дело е
висящо повече от една година (гр. дело № 339/2013 г., което е спряно до
приключване на гр. дело № 48322/2009 г. по описа на Софийски районен
съд), 8 дела са висящи между шест месеца и една година и 18 дела – между
три и шест месеца. Освен посоченото гр. дело № 339/2013 г., в Районен
съд – Севлиево няма неприключени граждански дела, които да са
образувани преди 2017 г.
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Наказателни дела
Висящи в края на отчетния период са 37 наказателни дела, които
съставляват 6.79% от общия брой дела за разглеждане, който е бил 545.
Година
2015
2016
2017

Несвършени дела
към 31.12.
55
37
37

Общо дела за
разглеждане
575
590
545

Съотношение
в%
9.57 %
6.27%
6.79%

Останалите несвършени в края на 2017 г. 37 наказателни дела се
разпределят по видове, както следва: 15 НОХД, 4 НЧХД, 4 по чл.78а НК, 1
ЧНД и 13 АНД. От всички висящи в края на годината дела, само по 2
производствата продължават повече от 3 месеца – АНД № 301/2017 г.,
образувано на 31.07.2017 г. и НЧХД № 357/2017 г., образувано на
14.09.2017 г. Значителен брой от неприключилите в края на отчетния
период дела са решени през месец януари 2018 г.
4. ОБЖАЛВАНИ И ПРОТЕСТИРАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ,
РЕЗУЛТАТИ ОТ ВЪЗЗИВНА И КАСАЦИОННА ПРОВЕРКА.
През 2017 г. предмет на въззивна и касационна проверка са били
общо 142 съдебни акта, при 199 акта през 2016 г. и 165 през 2015 г.
Обжалваните актове по граждански дела са 53, при 80 през 2016 г. и
70 през 2015 г.
Обжалваните актове по наказателни дела са 89, при 119 през 2016 г.
и 95 през 2015 г.
Граждански дела
От общо свършените през 2017 г. 1578 граждански дела предмет
на въззивна или касационна проверка са били 53 акта (3.36%), които
по видове се разпределят, както следва:
- от свършените 265 дела по общия ред са обжалвани 39 акта
(14.72%);
- от свършените 24 бързи производства са обжалвани 2 акта (8.33%);
- съдебният акт по приключилото административно дело е обжалван;
- от свършените 275 ЧГД са обжалвани 4 акта (1.45%);
- от свършените 1011 заповедни производства са обжалвани 7 акта
(0.69%).
През 2016 г. от свършените 1348 дела са били обжалвани 80 акта
(5.93%), а през 2015 г. от свършените 1377 дела инстанционен контрол е
упражнен по 70 акта (5.08%).
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Резултати от обжалване
Потвърдени (инд. 1)

2015
2016
2017

Недопуснати до касационна обжалване
(инд. 2)

2015
2016
2017

Изцяло отменени и постановен акт по
същество (инд. 3а)

2015
2016
2017

Изцяло обезсилено и върнато за ново
разглеждане (инд. 3б)

2015
2016
2017

Изцяло отменено по обективни
причини – допуснати нови
доказателства (инд. 4а)

2015

Изцяло отм. по обективни причини –
постигане на спогодба или причина от
проц. поведение на страните (инд. 4б)

2015

Потвърдени в една част и отменени в
друга част и постановен акт по
същество (инд. 5а)
Потвърдени в една част и обезсилени в
друга част (инд. 5б)

2015

2016
2017

2016
2017
2016
2017
2015
2016
2017

Потвърдени в една част и
отменени/обезсилени в др. част, поради
нови док. пред въззивния съд (инд. 6а)
Отменено в една част и отменено в
друга част, поради представяне на нови
доказателства (инд. 7а)

2015

общо

2015

2016
2017
2015
2016
2017

2016
2017

Решения
35
27
18
0
0
1
4
8
3
1
0
1
2
3
3
2
1
1
8
4
13
0
0
1
0
0
2
1
0
0
53
43
43

Определения
22
16
10
0
0
0
12
7
5
3
0
0
0
0
4
0
1
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
39
24
19

общо
57
43
28
0
0
1
16
15
8
4
0
1
2
3
7
2
2
1
10
4
13
0
0
1
0
0
2
1
0
0
92
67
62

Забележка: Посочените в таблицата данни са на база върнатите през 2017 г. в
Районен съд – Севлиево дела от по-горни съдебни инстанции, поради което броят им не
съответства на броя на обжалваните през 2017 г. съдебни актове.

Видно е, че общо 29 съдебни акта от общо върнатите през годината
62 дела са били изцяло потвърдени или недопуснати до касационно
обжалване. Частично отменени в една част и потвърдени в останалата са
13 решения. Изцяло отменени от горната инстанция с постановяване на
акт по същество са общо 8 съдебни акта (3 решения и 5 определения), като
броят им не е значителен спрямо съвкупността от подлежащи на
обжалване дела. Отменено е едно решение по административно дело, като
делото е върнато за ново разглеждане от друг съдебен състав. Отмяната,
изцяло или частично, на останалите съдебни актове се дължи предимно на
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обективни причини – допускане на нови доказателства пред въззивния съд
и постигане на спогодба.
В рамките на настоящия доклад не е възможно анализиране на
причините за отмяна на актовете, доколкото се касае за многообразие от
случаи. Съпоставката с предходните две години сочи, че е налице леко
влошаване на резултатите от инстанционния контрол – изцяло
потвърдените съдебни актове съставляват 46.77%, при 64.20% през 2016г .
и 61.96% през 2015 г. Отменените в една част и потвърдени в друга част
съдебни актове съставляват 25.81% от върнатите от обжалване дела през
2017 г. Изцяло отменени актове съставляват 27.42%, при 22.39% през 2016
г. и 21.74% през 2015 г.
Наказателни дела
През 2017 г. са свършени общо 508 наказателни дела.
Не са подлежали на обжалване съдебните актове по 227 дела:
- 71 определения за одобряване на споразумения по НОХД;
- 1 определение по НОХД за прекратяване на съдебното
производство и изпращане на делото на ВКС за определяне на друг съд,
който да го разгледа;
- 1 определение по ЧНД във връзка със съдебна поръчка;
- 57 ЧНД за проведени разпити пред съдия;
- 97 определения/разпореждания за разрешаване или одобряване на
действия в досъдебното производство, вкл. по чл. 159а от НПК.
От общо подлежащите на обжалване 281 наказателни дела са
обжалвани/протестирани 89 (31.67%).
По видове се разпределят, както следва:
1. НОХД
- подлежащи на обжалване 77 акта; обжалвани 24 акта (31.17%), при
29 (40.85%) през 2016 г. и 14 (20.29%) през 2015 г.;
2. НЧХД
- подлежащи на обжалване 8 акта; обжалвани 2 акта (25%), при 2
(66.67%) през 2016 г. и 3 (60%) през 2015 г.;
3. Дела по чл. 78а НК
- подлежащи на обжалване 50 акта; обжалвани 5 (10%) при
обжалвани 3 (10.34%) през 2016 г. и 4 (17.39%) през 2015 г.;
4. ЧНД
- подлежащи на обжалване 55 акта; обжалвани 11 (20%), при
обжалвани 14 (21.21%) през 2016 г. и при 11 (20.75%) през 2015 г.;
5. АНД
- подлежащи на обжалване 91 акта; обжалвани 47 (51.65%), при
обжалвани 71 (57.72%) през 2016 г. и 63 акта (47.37%) през 2015 г.
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Резултати по НОХД, НЧХД и ЧНД
Резултати от обжалване

Присъди/
Решения
15
23
20
1
1
1
1
1
1
1
3
2
16
28
26

Потвърдени (инд. 1)

Определения

общо

2015
9
24
2016
12
35
2017
9
29
2015
Отменени и върнати за ново
2016
разглеждане (инд. 2а)
1
1
2017
1
2015
2
2
Отменени с постановяване на
2016
нов съдебен акт (инд. 2в)
3
3
2017
2015
Изменени в нак. част по
2016
приложението на закона
(инд. 4а)
2017
1
2015
Изм. в нак. част по отношение
2016
на наказанието (инд. 4б)
1
2017
1
2
2015
Изменени относно режима на
2016
изтърпяване (инд. 4д)
2017
1
2015
Изменен в частта за вещ.
2016
доказателства (инд. 4е)
1
2017
2015
1
Оставено без уважение искане
2016
за възобновяване (инд. 6г)
3
2017
2
2015
11
27
общо
2016
16
44
2017
10
36
Забележка: Посочените в таблицата данни са на база върнатите през 2017 г. в РС –
Севлиево дела от по-горни съдебни инстанции (ГОС, ВКС и АС – В. Търново, поради което
броят им не съответства на броя на обжалваните през 2017 г. съдебни актове.

Анализът на данните показва, че е запазено нивото на качествено
правораздаване.
По обжалваните НОХД, НЧХД и ЧНД в 22 от случаите
присъдите/решенията са потвърдени или са оставени без уважение
исканията за възобновяване. Изменени са 3 присъди – една в частта за
режима на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода; една в частта
за вида на наказанието и по една въззивният съд е приел наличие на
предпоставки за освобождаване на подсъдимия от наказателна отговорност
с налагане на административно наказание. Изцяло е отменена една присъда
и делото е върнато за нова разглеждане от друг съдебен състав. При ЧНД,
приключващи с определения, 9 съдебни акта са потвърдени. Изменено е
само едно определение в частта за размера на наложената от съда мярка за
неотклонение „гаранция“.
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Резултати по АНД
Резултати от обжалване
Потвърдени (инд. 1)

Отменени изцяло, постановено
друго решение (инд. 2а)
Отменени изцяло и върнати за
ново разглеждане (инд. 2б)
Отм. в една част и потвърдени
в друга част (инд. 3а)
Отм., поради прилагане на поблагоприятен закон (инд. 4)
общо

Решения
2015
2016
2017
2015
2016
2017
2015
2016
2017
2015
2016
2017
2015
2016
2017
2015
2016
2017

49
57
41
11
9
7
1
3
1
2
2
2
1
63
71
52

Определени
я
1
1
2
0

общо
49
58
41
11
9
7
1
4
1
2
2
2
1
63
73
52

Забележка: Посочените в таблицата данни са на база върнатите през 2017 г. в РС –
Севлиево дела от по-горни съдебни инстанции (ГОС и ГАС), поради което броят им не
съответства на броя на обжалваните през 2017 г. съдебни актове.

По 78.85% от обжалваните АНД, вкл. разгледани по реда на чл. 78а
от НК, решенията са потвърдени. Отменените решения (общо 10) са по
дела, свързани с обжалване на наказателни постановления, по които
контролна инстанция е Административен съд – Габрово. Едно решение,
постановено в производство по чл. 78а от НК, е отменено от ОС – Габрово
по
обективни
причини,
тъй
като
след
постановяване
на
първоинстанционния съдебен акт е възникнало основанието по чл. 191, ал.
4, вр. с ал. 1 от НК. И в този годишен доклад е необходимо да се посочи, че
съдиите изпитват затруднения при разглеждането на АНД по обжалвани
наказателни постановления, тъй като практиката на административните
съдилища във връзка с приложението на процесуалния и на материалните
закон е изключително противоречива.
Причините, довели до отмяна или изменение на съдебни актове се
анализират и наказателните съдии вземат мерки за подобряване на
работата си.
5. СТРУКТУРА НА ОСЪДЕНАТА ПРЕСТЪПНОСТ
През отчетната 2017 г. общо 218 лица са предадени на съд, от които
159 лица по НОХД, 8 по НЧХД и 51 по АНД по чл. 78а от НК. Предадените
на съд лица са повече от 2016 г., когато са били общо 161, както и повече
от 2015 г., когато са били 163 лица.
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Осъдени са общо 201 лица, от които 153 с присъди по НОХД, 3 с
присъди по НЧХД и 45 по решения по АНД по чл. 78а от НК.
Оправдани са общо 8 подсъдими, от които 4 с присъди по НОХД, 3 с
присъди по НЧХД и 1 лице в производство по чл. 78а от НК.
Данни по НОХД

пробации

други наказания

Гл. ІІ - Прест. п/в личността
Гл. ІV - Прест. п/в брака,
семейството и младежта
Гл. V - Прест. п/в
собствеността
Гл. VІ - Прест. п/в
стопанството
Гл. VІІІ – Прест. п/в
дейността на държ. органи
Глава IХ – Документни
престъпления
Глава Х – Прест. п/в реда и
общ. спокойствие
Глава ХІ - Общоопасни
престъпления
Общо

12

1

10

0

2

2

0

1

6

1

5

8

0

8

0

2

2

0

2

4

0

0

31

2

29

1

24

11

0

1

4

0

12

20

0

20

0

11

9

0

2

7

0

12

4

0

4

0

0

0

0

1

3

0

3

5

0

4

0

2

2

0

1

1

0

3

3

1

2

0

1

1

0

0

1

0

0

76

0

76

3

57

41

0

7

10

2

41

159

4

153

4

99

68

0

15

36

3

76

лишаване от
свобода над 3 до 15
г.
Глоба

В
т.ч.
опра
вдани

условно

общо

Лишени ос свобода
до 3 г.

Осъдени лица
в т.ч. непълнолетни

Съдени
лица

всичко

Видове престъпления по глави
от НК

Нак
азан
и по
спор
азум
ение

Основният извод, който следва да се направи е, че съдебните състави
са налагали предимно наказание лишаване от свобода за срок до три
години и в по-малко на брой случаи наказание пробация. По отношение на
наказанието лишаване от свобода данните не се различават съществено от
2016 г., когато този вид наказание е бил приложен спрямо 100 осъдени, от
които при 68 лица при условията на чл. 66, ал. 1 от НК. В сравнение с 2016
г. са повече делата, по които на осъдените е наложено наказание пробация
– 36 лица, при 21 лица през 2016 г.
Само на 15 лица е наложено наказание глоба.
През 2017 г. са предадени на съд и осъдени общо 4 непълнолетни
лица – един непълнолетен по обвинение за кражба, двама по обвинения за
противозаконно отнемане на МПС и един за държане на наркотични
вещества. През 2016 г. са съдени 7 непълнолетни, а през 2015 г. само едно
лице.
На общо 76 осъдени наказанията са определени по реда на чл. 382384 от НПК, след одобряване на споразумение за решаване на делото.
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6. ОПРАВДАТЕЛНИ ПРИСЪДИ
През 2017 г. са постановени общо 7 оправдателни присъди (4 по
НОХД и 3 по НЧХД) и едно оправдателно решение в производство по чл.
78 от НК. Оправдани са общо 8 лица по следните дела:
1. НОХД № 180/2016 г. – образувано е по обвинителен акт против
две лица за кражба, квалифицирана по чл. 195, ал. 1, т. 3 и т. 5, във вр. с чл.
194, ал. 1, във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК. Оправдан е един от подсъдимите.
Съдът е приел, че обвинението не е доказано по изисквания от
процесуалния закон несъмнен начин. Присъдата не е протестирана.
2. НОХД № 129/2017 г. – образувано е по обвинителен акт против
едно лице за кражба, квалифицирана по чл. 197, т. 3, във вр. с чл. 195, ал.
1, т. 2 и т. 4, във вр. с чл. 194, ал. 1 от НК. За да оправдае подсъдимия
съдът е приел, че същият е действал в състояние на невменяемост, поради
което е наказателнонеотговорен. Присъдата е протестирана от Районна
прокуратура – Севлиево и е потвърдена с решение от 11.01.2018 г. по
ВНОХД № 136/2017 г. по описа на Окръжен съд – Габрово.
3. НОХД № 173/2017 г. – образувано е по обвинителен акт против
едно лице за изнасилване, квалифицирано по чл. 152 , ал. 2, т. 1, вр. с ал. 1,
т. 2 от НК. Съдът е приел, че обвинението не е доказано по изисквания от
процесуалния закон несъмнен начин. Присъдата е протестирана от
Районна прокуратура – Севлиево и е потвърдена с решение от 26.10.2017
г. по ВНОХД № 89/2017 г. по описа на Окръжен съд – Габрово.
4. НОХД № 218/2017 г. – образувано е по обвинителен акт против
едно лице за хулиганство, квалифицирано по чл. 325, ал. 5, вр. с ал. 1 от
НК. Съдът е приел, че деянието не изпълва признаците от състава на
престъплението хулиганство, поради което е оправдал подсъдимия, но тъй
като деянието съставлява административно нарушение, на основание чл.
305, ал. 6, във вр. с чл. 301, ал. 4 от НПК е приложил Указа за борба с дребното
хулиганство и е наложил административно наказание глоба. Присъдата не е
обжалвана и не е протестирана.
5. НЧХД № 390/2016 г. – образувано е по тъжба, съдържаща обвинение за
престъпление по чл. 130, ал. 1 от НК – причиняване на лека телесна повреда.
Съдът е приел, че обвинението не е доказано по изисквания от процесуалния
закон несъмнен начин. Присъдата не е обжалвана.
6. НЧХД № 86/2017 г. – образувано е по тъжба, съдържаща обвинение за
престъпление по чл. 130, ал. 2 от НК – причиняване на лека телесна повреда.
Съдът е приел, че обвинението не е доказано по изисквания от процесуалния
закон несъмнен начин. Присъдата не е обжалвана.
7. НЧХД № 390/2017 г. – образувано е по тъжба, съдържаща обвинения за
престъпления по чл. 130, ал. 2 от НК и по чл. 146, ал. 1 от НК – причиняване на
лека телесна повреда и обида. Съдът е приел, че обвинението не е доказано по
изисквания от процесуалния закон несъмнен начин. Присъдата не е обжалвана.
8. АНД № 383/2017 г. – производството е образувано по реда на чл. 78а
от НК по предложение на прокурора за освобождаване на обвиняемия от
наказателна отговорност с налагане на административно наказание за
престъпление по чл. 345, ал. 2 от НК. За да оправдае обвиняемия съдът е
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приел, че деянието не е престъпно по смисъла на чл. 9, ал. 2 от НК заради
явна незначителност на обществената му опасност, но тъй като деянието
съставлява административно нарушение, на основание чл. 305, ал. 6 от
НПК, във вр. с чл. 175, ал. 3 от Закона за движението по пътищата е
наложил административни наказания. Решението е протестирано и делото
е висящо пред Окръжен съд – Габрово.
7. ДЕЛА С ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС
През 2017 г. в Районен съд – Севлиево не са образувани наказателни
производства със значим обществен интерес.
8. БЮРО СЪДИМОСТ
През отчетната 2017 г. от Бюро съдимост при Районен съд –
Севлиево са издадени 3478 свидетелства за съдимост и 659 справки за
съдимост на хартиен носител, или общо 4137 документа. В отговор на
запитвания по електронен път от други съдилища са изготвени 2269
справки и свидетелства за съдимост. В картотеката са заведени нови 224
бюлетини за съдимост.
Издадените свидетелства и справки за съдимост през 2016 г. са били
общо 4371, a през 2015 г. са били общо 3619.
Съдът няма утвърден щат за служител в Бюрото за съдимост. Цялата
дейност се извършва от двамата наказателни съдебни деловодители.
За издаване на свидетелствата и справките за съдимост се използва
системата, разработена от „Индекс – България”. Наличието на електронна
поща дава възможност да се правят справки и издават свидетелства и на
лица, които не са родени на територията на съдебния район.
Някои затруднения във връзка с работата на службата се пораждат от
неспазване на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от Наредбата за функциите и
организацията на дейността на бюрата за съдимост, съгласно която в 3дневен срок от освобождаването на лицето, местата за лишаване от
свобода изпращат данни за изтърпяното наказание, което се отбелязва в
бюлетина за съдимост. Много рядко постъпва такава информация. Това от
своя страна създава затруднения, вкл. и за съдиите, тъй като се усложнява
преценката за наличието на предпоставките за евентуална реабилитация на
лицата.
9. ДЕЙНОСТ ПО ВРЪЧВАНЕ НА ПРИЗОВКИ И КНИЖА
През 2017 г. в службите на Районен съд – Севлиево (без Съдебноизпълнителната служба) са изготвени общо 6678 бр. призовки и книжа.
От тях 3334 броя са изпратени за връчване в други населени места,
различни от гр. Севлиево, а останалите 3344 броя призовки и книжа са
връчени от призовкарите при Районен съд – Севлиево.
Наред с изложеното, от други съдилища са получени 2028
документа, които са обработени и връчени от призовкарите на съда.
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Отделно от посоченото, през отчетната година в Съдебноизпълнителната служба са изготвени общо 5312 призовки и книжа, от
които 4517 броя са изпратени по пощата, а останалите 795 са връчени от
призовкарите на съда.
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ІІІ. АНАЛИЗ НА НАТОВАРЕНОСТ
1.
ОБЩИ ДАННИ
Районен съд – Севлиево има утвърден щат за 6 районни съдии.
През 2017 г. натовареността по щат и действителната
натовареност спрямо общия брой дела за разглеждане е 30.74 дела средно
месечно на съдия, а спрямо решените дела е 28.97 дела средно месечно.
При съдиите, разглеждащи граждански дела, натовареността спрямо
общия брой на гражданските дела за разглеждане е 46.33 месечно, а
спрямо решените e 43.83 дела. Следва да се направи уточнението, че
граждански дела са разгледани и решени и от наказателните съдии.
Доколкото в съда гражданските дела се разпределят основно между трима
съдии, посочените данни за натовареност са изчислени само на база
тяхната работа.
При съдиите, разглеждащи наказателни дела, натовареността спрямо
общия брой на наказателните дела за разглеждане е 15.14, а спрямо
решените дела е 14.11.
година

Натовареност по щат
дела за

Действителна натовареност

свършени дела

разглеждане

дела за

свършени дела

разглеждане

2015

27.93

26.35

29.14

27.49

2016

27.86

26.40

27.86

26.40

2017

30.74

28.97

30.74

29.97

През 2017 г. индексът на натовареност на Районен съд – Севлиево,
формиран като сбор от индексите на индивидуална натовареност на
съдиите, изчислени чрез Системата за изчисляване на натовареността на
съдиите, е 596,12. При 6 съдии по щат, средният индекс е 99,35. Като се
вземе под внимание разпоредбата на чл. 16, ал. 1 от Правилата за оценка
на натовареността на съдиите, следва че съдиите са били нормално
натоварени.
2. РЕЗУЛТАТИ НА СЪДИИТЕ
Приложените към настоящия доклад обобщени справки за
индивидуалната натовареност на съдиите, изготвени съгласно
изискванията на чл. 17, ал. 2 от Правилата за оценка на натовареността на
съдиите, сочат следните формирани индекси на индивидуална
натовареност на всеки съдия:
1. Съдия Павел Неделчев – 111,47
2. Съдия Валерия Аврамова – 87,83
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3. Съдия Светла Дойчева – 98,59
4. Съдия Станислав Цветков – 115,04
5. Съдия Гергана Божилова – 104,72
6. Съдия Христо Христов -78,47
Анализът на статистическите данни показва следното:
Съдия Павел Неделчев
Съдия Неделчев е имал за разглеждане общо 334 дела, от които 139
наказателни и 195 граждански. Свършил е 323 дела, от които 128
наказателни и 195 граждански, или 96.71% от делата за работа. 321 дела
(99.38%) са приключени в срок до 3 месеца.
Обжалвани са 23 съдебни акта (22 по наказателни дела и 1
определение по ЧГД).
От обжалване са върнати 26 дела:
По НОХД, НЧХД и ЧНД:
потв. (инд. 1) – 10 акта (7 присъди/решения и 3 определения);
изм. в нак. част по отношение на наказанието (инд. 4б) – 1
присъда;
оставено без уважение искане за възобновяване (инд. 6г) – 1
присъда.
По АНД:
потвърдени (инд. 1) – 12 решения;
отменено изцяло и постановен друг акт (инд. 2а) – 1 решение.
По гр. дела:
отменено изцяло по обективни причини при допускане на
нови доказателства (инд. 4а) – 1 определение по ЧГД.
Съдия Валерия Аврамова
Съдия Аврамова е имала за разглеждане общо 363 граждански дела.
Свършила е 335 или 92.29% от делата за работа. 308 дела (91.94%) са
приключени в срок до 3 месеца.
Обжалвани са 11 съдебни акта по граждански дела.
От обжалване са върнати 11 граждански дела:
потв. (инд. 1) - 6 акта, от които 3 решения и 3 определения;
изцяло отменени и постановен акт по същество (инд. 3а) – 1
решение;
отменено изцяло по обективни причини при допускане на
нови доказателства (инд. 4а) – 1 определение;
потвърдено в една част и отменено в друга част и постановен
акт по същество (инд. 5а) – 2 решения;
потвърдено в една част и отменено или обезсилено в друга
част (инд. 5б) – 1 решение.
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Съдия Светла Дойчева
Съдия Дойчева е имала за разглеждане общо 369 дела, от които 367
граждански и 2 наказателни. Свършила е 337 дела или 91.33% от делата за
работа. 304 дела (90.21%) са приключили в срок до 3 месеца.
Обжалвани са 24 съдебни акта по граждански дела и един по ЧНД.
От обжалване са върнати 28 дела:
По гр. дела:
потв. (инд. 1) - общо 7 акта (5 решения и 2 определения);
недопуснато до касационно обжалване (инд. 2) – 1 решение;
изцяло отменени и постановен акт по същество (инд. 3а) – 4
акта (2 решения и 2 определения);
отменени по обективни причини, поради допуснати нови
доказателства пред въззивния съд (инд. 4а) – 3 решения и 1 определение;
отменени по обективни причини, поради постигната спогодба
(инд. 4б) – 1 решение;
потвърдено в една част и отменено в друга част и постановен
акт по същество (инд. 5а) – 8 решение;
потвърдено в една част и отменено в друга поради представяне
на нови доказателства пред въззивния съд (инд. 6а) – 1 решение.
По административни дела:
- отменено и върнато за ново разглеждане – 1 дело;
По ЧНД:
потвърдено (инд. 1) – 1 определение по ЧНД.
Съдия Станислав Цветков
Съдия Цветков е имал за разглеждане общо 416 дела, от които 215
наказателни и 201 граждански. Свършил е 406 дела, от които 205
наказателни и 201 граждански, или 97.60% от делата за работа. 389 дела
(95.81%) са приключили в срок до 3 месеца.
Обжалвани са 38 съдебни акта по наказателни дела.
От обжалване са върнати 30 дела:
По НОХД, НЧХД и ЧНД:
- потвърдени (инд. 1) – 8 акта (7 присъди/решения и 1 определения);
- изменено в частта на размера на мярката за неотклонение
„гаранция“ (инд. 4б) – 1 определение;
По АНД:
потвърдени (инд. 1) – 16 решения;
отменено изцяло и постановен друг акт (инд. 2а) – 4 решения;
отменено в една част и потвърдено в друга (инд. 3а) – 1
решение.
Съдия Гергана Божилова
Съдия Божилова е имала за разглеждане общо 377 дела, от които 188
наказателни и 189 граждански. Свършила е 361 дела, от които 172
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наказателни и 189 граждански, или 95.76% от делата за работа. 346 дела
(95.84%) са приключили в срок до 3 месеца.
Обжалвани са 28 съдебни акта.
От обжалване са върнати 32 дела:
По НОХД, НЧХД и ЧНД:
- потвърдени (инд. 1) – 9 акта (6 присъди/решения и 3 определения);
- оставено без уважение искане за възобновяване (инд. 6г) – 1
присъда;
- отменена присъда и делото върнато за ново разглеждане (инд. 2а) –
1 присъда;
- изменена в нак. част по приложението на закона (инд. 4а) – 1
присъда;
- изменена в частта за режима на изтърпяване на наказанието (инд.
4д) – 1 присъда;
По АНД:
потвърдени (инд. 1) – 13 решения;
отменено изцяло и постановен друг акт (инд. 2а) – 2 решение;
отменено изцяло и върнато за ново разглеждане (инд. 2б) – 1
решение;
отменено в една част и потвърдено в друга (инд. 3а) – 1
решение.
отменено решение и приложен по-благоприятен закон (инд. 4)
– 1 решение по АНД по чл. 78а от НК.
Съдия Христо Христов
Съдия Христов е имал за разглеждане общо 354 дела, от които 353
граждански и 1 наказателно. Свършил е 324 дела, от които 323 граждански
и 1 наказателно, или 91.53% от делата за работа. От свършените дела 291
(89.81%) са в срок до 3 месеца.
Обжалвани са 18 съдебни акта, от които 27 по граждански дела и 1
определение по ЧНД.
От обжалване са върнати 23 дела:
По гр. дела:
потв. (инд. 1) – общо 14 акта (9 решения и 5 определения);
изцяло отменени и постановен акт по същество (инд. 3а) – 3
определения;
потвърдено в една част и отменено в друга част и постановен
акт по същество (инд. 5а) – 3 решения;
потвърдено в една част и отменено в друга поради представяне
на нови доказателства пред въззивния съд (инд. 6а) – 1 решение.
Адм. дела:
- потвърдено е 1 решение.
По ЧНД:
потвърдено е 1 определение по ЧНД.
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ІV. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
През отчетната 2017 г. в Районен съд – Севлиево са образувани 195
нови изпълнителни дела, от които:
- 113 броя в полза на държавни учреждения, от които 99 дела за
събиране на вземания на съдебната власт по изпълнителни листи, издадени
от Районен съд - Севлиево;
- 38 броя в полза на юридически лица и банки (от тях 12 дела в полза
на банки, 26 дела в полза на други юридически лица);
- 43 дела в полза на физически лица, от които 26 имат за предмет
събиране на дължими суми за неплатени издръжки, 2 дела за предаване на
дете и 15 частни вземания;
- 1 дело е с предмет налагане на обезпечителни мерки.
Броят на новообразуваните дела е значително увеличен в сравнение с
2016 г., когато новите дела са били 96 броя.
Към 31.12.2016 г. висящи са 1057 изпълнителни дела за вземания в
размер на 12 773 184.00 лв. Заедно с новообразуваните през 2017 г. 195
изпълнителни дела за вземания в размер на 348 750.00 лв., през отчетната
година е имало за работа общо 1252 дела за вземания в размер на 13 121
934.00 лв. От тях свършени чрез реализиране на вземането са 38
изпълнителни дела, а 49 са перемирани и прекратени. Общо събраната
сума по всички изпълнителни дела е в размер на 494 392.00 лв., при
събрани 1 267 792.00 лв. през 2016 г. От общо дължимата сума отпадат и
128 276.00 лв. по перемираните и прекратени дела. Останалата несъбрана
сума в края на 2017 г. е в размер на 12 644 129.00 лв., която е с около 129
055.00 лв. по-малка от края на 2016 г.
В края на периода висящи са 1159 дела, при 1 057 в края на 2016 г.
От останалите за работа изпълнителни дела повечето имат за предмет
събиране на вземания за издръжки – 193 бр.; частни вземания – 164 бр.;
вземания на търговци и банки – 530 бр., от които в полза на банките са 411
бр. В значителна част от случаите постъпват периодични плащания в
резултат на наложени запори, но сумите са относително малки по размер
спрямо дължимото и това предопределя продължителния период на
изплащане на задължението. По около 50% от делата за издръжка са
съставени констативни протоколи по Наредбата за определяне на реда за
изплащане от държавата на присъдена издръжка, поради липса на доходи и
имущество у длъжника или поради това, че се намира в чужбина с
неизвестен адрес. По-трудно се реализират вземанията между търговци,
като се констатира липса на налични разплащателни средства. Най-често
търговците имат да вземат от други свои партньори и междувременно те
самите изпадат в неплатежоспособност, което забавя събираемостта и
увеличава задълженията.
За работа в Съдебно-изпълнителната служба са образувани
преобладаващо изпълнителни дела за събиране на:
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1. държавни вземания;
2. вземания по неплатени фактури и неизпълнени договорни
задължения между търговци;
3. частни вземания на физически лица по запис на заповед или от
непозволени увреждания;
4. дела за издръжка, които са освободени от държавни такси и при
които масата от длъжници нямат доходи и не притежават имущество или
ако такова се установи, то не може да се реализира;
5. предоставени кредити от банки и други кредитни институции –
повечето необезпечени, като част от длъжниците – физически лица от
години са напуснали страната, нямат имущество и са с неизвестен адрес в
чужбина, а откритите на посочените адреси длъжници понякога са
безработни и без имущество, годно за принудително изпълнение или
работят срещу трудово възнаграждение, надхвърлящо незначително
определения размер за минимална работна заплата, като се случва да имат
по два и повече наложени запори за вземания в полза на различни банки.
От насрочените 34 публични продажби, 5 са приключили с обявяване
на купувач.
Не е намалял броят на длъжниците, които имат желание да
съдействат за удовлетворяване на взискателите, както и на тези, които след
насочване на принудителното изпълниение към техни вещи, търсят
варианти за погасяване на задълженията – изцяло или по изготвени
погасителни планове, одобрени от взискателите. Остава значителен и броят
на трайно отсъстващите от страната длъжници, които и не притежават
имущество, което прави изключително трудно събирането на такива
вземания и те се проточват с години, както е немалък и броят на
физическите лица, при които след наложен запор върху трудовото
възнаграждение работодателят ги освобождава от работа.
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V. СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА
Службата по вписванията не е част от структурата на Районен съд –
Севлиево. Ръководството на съда няма отношение към пряката
организация на работа на тази служба.
Съгласно утвърдения щат в Районен съд – Севлиево има един съдия
по вписванията. При негово отсъствие е бил заместван основно от
държавния съдебен изпълнител и само в няколко случая от районен съдия.
Справката за дейността на Съдията по вписванията през 2017 г.
показва, че са извършени, както следва:
1. Вписвания – общо 5084 броя, от които:
- Продажби – 1150 броя;
- Дарения – 194 броя;
- Замени – 44 броя;
- Наеми – 102 броя;
- Аренди – 335 броя;
- Законни ипотеки – 49 броя;
- Договорни ипотеки – 264 броя;
- Заличаване на ипотеки – 132 броя;
- Възбрани за обезпечение на бъдещ иск – 5 броя;
- Възбрани на ДСИ – 18 броя;
- Възбрани на ЧСИ – 267 броя;
- Възбрани от АДВ/публичен изпълнител – 8 броя;
- Постановления на ДСИ – 1;
- Постановления на ЧСИ – 45;
- Постановления на АДВ/ публичен изпълнител – 3 броя;
- Искови молби – 30 броя;
- Делби – 43 броя;
- Обявени завещания – 13 броя;
- Откази от вещни права – 22 броя;
- Констативни нотариални актове – 42 броя;
- Влезли в сила решения на поземлени комисии – 76 броя;
- Обстоятелствени проверки – 167 броя;
- АДС – 1 брой;
- АОС – 158 броя;
- Апорт на недв.имот в ТД или кооперация – 2 броя;
- Право на ползване – 11 броя;
- Суперфиция – 10 броя;
- Други вписвания – 1892 броя;
2. Писмени справки/Удостоверения – 1210 броя;
3. Устни справки – 186 броя;
4. Справки по молби на държавни органи – 179 броя;
5. Преписи – 1243 броя;
6. Отбелязвания – 514 броя;
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7. Заличавания – 381 броя.
През 2016 г. са извършени общо 5596 вписвания, от които:
Продажби – 1500 броя; Дарения – 204 броя; Замени – 37 броя; Наеми – 74
броя; Аренди – 1512 броя; Законни ипотеки – 12 броя; Договорни ипотеки
– 102 броя; Заличаване на ипотеки – 100 броя; Възбрани за обезпечение на
бъдещ иск – 2 броя; Възбрани на ДСИ – 19 броя; Възбрани на ЧСИ – 255
броя; Възбрани от АДВ/публичен изпълнител – 7 броя; Постановления на
ДСИ – 2 броя; Постановления на ЧСИ – 29; Искови молби – 23 броя;
Делби – 33 броя; Обявени завещания – 18 броя; Откази от вещни права – 8
броя; Констативни нотариални актове – 31 броя; Влезли в сила решения на
поземлени комисии – 62 броя; Обстоятелствени проверки – 187 броя; АДС
– 3 броя; АОС – 241 броя; Договори за прехвърляне на предприятие – 1
брой; Право на ползване – 20 броя; Суперфиция – 11 броя; Други
вписвания – 1103 броя. През същия период са извършени и писмени
справки/удостоверения – 895 броя; устни справки – 232 броя; справки по
молби на държавни органи – 152 броя; преписи – 1325 броя; отбелязвания
– 112 броя; заличавания – 221 броя.
През 2015 г. са извършени общо 5040 вписвания, от които:
Продажби – 1308 броя; Дарения – 190 броя; Замени – 30 броя; Наеми – 160
броя; Аренди – 508 броя; Законни ипотеки – 37 броя; Договорни ипотеки –
125 броя; Заличаване на ипотеки – 128 броя; Възбрани – 271 броя;
Постановления на ДСИ – 1 брой; Постановления на ЧСИ – 30 броя;
Искови молби – 30 броя; Делби – 41 броя; Обявени завещания – 16 броя;
Откази от вещни права – 24 броя; Констативни нотариални актове – 38
броя; Влезли в сила решения на поземлени комисии – 79 броя;
Обстоятелствени проверки – 190 броя; АДС – 23 броя; АОС – 1025 броя;
Апорт на недв.имот в ТД или кооперация – 2 броя; Право на ползване – 2
броя; Суперфиция – 13 броя; Други вписвания – 769 броя. През същия
период са извършени и писмени справки/удостоверения – 805 броя; устни
справки – 190 броя; справки по молби на държавни органи – 170 броя;
преписи – 1216 броя; отбелязвания – 255 броя; заличавания – 326 броя.
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VІ. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ
През месец декември 2017 г. в Районен съд – Севлиево е извършена
проверка в изпълнение на заповед № 451 от 09.11.2017 г. на
административния ръководител - председател на Окръжен съд – Габрово.
В доклада от проверката са направени констатации, съгласно които:
- Административната дейност на Районен съд – Севлиево е
организирана съгласно изискванията на ПАС и ЗСВ;
- За проверявания период със заповед на председателя, съгласно
Правилата за оценка на натовареността на съдиите и Вътрешните правила
за случайно разпределение на делата и определяне и отчитане на
натовареността на съдиите, приети с решение на Общото събрание на
съдиите в Районен съд – Севлиево, е определено индивидуално годишно
разполагаемо време за разглеждане и приключване на съдебни дела на
всеки съдия през 2017 г.;
- Свикани са и са проведени Общи събрания на съда на 25.01.2017 г.,
на 22.02.2017 г. и на 15.11.2017 г., за което са съставени протоколи с
дневния ред и приетите решения;
- Със заповед на председателя е възложена проверка на Бюро
съдимост при Районен съд – Севлиево, като резултатите от проверката са
отразени в доклад, изготвен от съдия Гергана Божилова;
- Издадена е заповед от председателя, с която е наредено, считано
от 06.11.2017 г., да се спре публикуването на интернет страницата на съда
и с ЦУБИПСА на присъдите, с които е наложено наказание „лишаване от
свобода“, изпълнението на което не е отложено по реда на чл. 66, ал. 1 от
НК и публикуването им да се извършва незабавно след получаване на
уведомление от прокурора, че са предприети действия по привеждането
им в изпълнение;
- Деловодните книги се водят съобразно изискванията на ПАС;
- Съдебните актове се публикуват на интернет страницата на съда
съобразно разпоредбите на ЗЗЛД. На интернет страницата на съда са
публикувани годишният доклад за дейността на съда за 2016 г., Вътрешни
правила за организацията на публикуването на съдебните актове в
електронната страница на Районен съд – Севлиево и Вътрешни правила за
случайно разпределение на делата и определяне и отчитане на
натовареността на съдиите;
- При извършената репрезентативна проверка по делата е
установено, че делата се образуват в деня на постъпването им в
деловодството на съда и само в отделни изолирани случаи най-късно на
следващия ден;
- Разпределението на делата – граждански и наказателни, се
извършва на случаен принцип. Има утвърдени вътрешни правила, които се
спазват;
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- През проверявания период насрочване на наказателните дела е
извършвано в двумесечния срок по чл. 252, ал. 1 от НПК и не е прилагана
разпоредбата на чл. 252, ал.2 от НПК;
- Няма наказателни дела с отменен ход по същество. Едно
гражданско дело е с отменен ход по същество, като причината е събиране
на доказателства. Производството по делото е приключило в тримесечния
срок;
- В тримесечния срок от образуването има са приключени 1817 дела,
от които 1379 граждански и 438 наказателни дела, от общо приключили
дела за периода 1934 броя - 1467 граждански дела и 467 наказателни дела.
Производството по 4 граждански дела е прдължило повече от 1 година, но
е приключило през проверявания период. Няма несвършени наказателни
дела над една година. Забавянето на три граждански дела е обусловено от
особеностите на делбеното производство и по иска по чл. 29, ал. 3 от СК
поради фактическата и правна сложност на делото с оглед наведените
твърдения и възражения от страните и събирането на множество
доказателства за изясняване на спора, включително чрез две оценъчни и
две икономически експертизи;
- Съдебните актове по граждански и наказателни дела са изготвени и
предадени в предвидените в ГПК и НПК срокове;
- За проверявания период има спрени три граждански дела – едно на
основание чл. 229, ал. 1, т. 1 от ГПК и две на основание чл. 229, ал. 1, т. 4
от ГПК. Спрени наказателни дела – няма;
- Книгата за привеждане в изпълнение на влезли в сила присъди и
определения се води редовно при спазване на всички законови срокове;
- Изпълнителните листове се издават по предвидения в чл. 405 – 406
ГПК ред и по делата се отбелязва издаването им и се спазва изискването
на чл. 406, ал. 3 от ГПК;
- Образуването на изпълнителните дела става в деня на постъпване
на молбите на взискателите. Вписванията във водените книги са редовни и
в срок. Съставени са протоколи за извършваните от съдебния изпълнител
действия при спазване изискванията на чл. 434 от ГПК. Извършено е
перемиране на изпълнителните дела – изпълнителните листове са извадени
и са подредени в канцеларско дело по перемция със съответните
отбелязвания върху извадения от изпълнителното дело изпълнителен лист;
В заключение в доклада на Окръжен съд – Габрово се сочи, че е
налице много добра организация, спазване на изискванията за срочност и
качество, като съдиите прояввяват отговорност и стремеж към
усъвършенстване и подобряване на резултатите от работата.

- 38 -

VІІ. ВЗЕТИ МЕРКИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИЯ
РЪКОВОДИТЕЛ ЗА РАБОТАТА НА СЪДА
През 2017 г. в Районен съд – Севлиево продължи разработването,
обновяването и въвеждането на редица инструкции и правила с цел добро
финансово управление, законосъобразност и прозрачност при
изразходване на финансовите средства; качествено и срочно решаване на
образуваните в съда дела; цялостно и качествено съдебноадминистративно обслужване; създаване на равни възможности за
професионална изява и развитие на работещите в съда: Оперативен план за
2017 г.; Обучителен план за 2017 г.; Вътрешни правила за събиране на
вземания на съдебната власт; Вътрешни правила за организацията и
контрола на получаването на справки в информационната система на
Регистъра на банковите сметки и сейфове на Българска народна банка;
Вътрешни правила за достъп до обществена информация; Риск-регистър за
2017 г.
Стратегическият план за периода 2017 г. – 2021 г. на Районен съд –
Севлиево е продължение на стратегическия план на съда в периода 2011 г.
– 2016 г. и цели утвърждаване и надграждане върху постигнатото до този
момент. Разработен е в съответствие с принципите за прозрачност,
предвидимост и отчетност в дейността на съдебната институция.
Приоритетите на Районен съд - Севлиево са свързани с прилагането
на системи за управление и контрол, включващи политики и процедури,
въведени от ръководството на съда, за да се осигури разумна увереност, че
целите на съда се постигат чрез: съответствие със законодателството,
вътрешните актове и договорите; надеждност и всеобхватност на
финансовата и оперативна информация; икономичност, ефективност и
ефикасност на дейностите; опазване на активите и информацията.
Редовно е изготвян график за дежурства на съдиите по материя –
гражданско и наказателно правораздаване, както и график за дежурства на
съдебните служители през почивните и празнични дни.
В изпълнение на издадените от ВСС Наредба № 7 от 28.09.2017 г. за
съдебните заседатели и Наредба № 4 от 16.03.2017 г. за воденето,
съхраняването и достъпа до регистъра на актовете на съдилищата, са
издадени съответните заповеди за подбора на съдебните заседатели за
всяко дело и за действията по обявяване в регистъра на актовете на
съдилищата.
Периодично са провеждани събрания на съдиите и всички служители
от съда. Поставят се на обсъждане конкретни проблеми, обръща се
внимание на служителите при допуснати пропуски и слабости в работата.
За да се обезпечи организацията и контрола при подготовката и
изготвянето на статистическите отчети за работата на съда през годината
са определяни служители, които да извършват постоянен контрол на
деловодните книги и да изготвят статистическите отчети през годината.
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Финансова опезпеченост
Управленските решения при планирането, утвърждаването и
корекциите на бюджетната сметка на РС – Севлиево се вземат в
съответствие с разпоредбите на Закона за държавния бюджет, Закона за
публичните финанси и указанията на ВСС, като са създадени предпоставки
за добро финансово управление на предоставените бюджетни средства. В
резултат на извършвания текущ контрол за спазване на утвърдените
параметри по бюджетната сметка е постигнато икономично и
законосъобразно разходване на бюджетните средства. Въведените от
ръководството контролни процедури дават разумни гаранции, че дейността
на съда се осъществява в съответствие със законодателството, вътрешните
актове и договори. Изградената и функционираща счетоводна система
осигурява възможност за проследяване на управленските решения във
връзка с финансовото управление.
През 2017 г. бяха депозирани редица искания пред Висшия съдебен
съвет за увеличаване и вътрешно компенсирани промени на бюджетната
сметка. Разходите през годината бяха разумно разпределени и
прецизирани.
С цел контрол на извършваните разходи от гледна точка на тяхната
икономичност беше издадена заповед за определяне на лимити на
разходите за телефонни услуги на телефонните постове, както и за
прецизиране разходите за консумативи на ползваните копирни устройства
и разходите на всички канцеларски материали.
Разходната част на бюджета на Районен съд – Севлиево за 2017 г. е в
размер на 976 575 лв., от които са разходвани 976 202 лв.
Към 31.12.2017 г. усвоената сума за издръжка е в размер на 71 733.80
лв.; в т.ч 16 101.24 лв. за текущ ремонт на помещенията в сградата, за
изработване, доставка и монтаж на алуминиеви прегради и монтаж на
апаратура за контрол на достъпа на ІІІ-ти етаж на съдебната сграда.
За периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. са постъпили приходи
общо в размер на 233 143 лв., които се формират, както следва:
- съдебни такси - 200 063 лв.;
- приходи от лихви - 1 513 лв.;
- конфискувани средства - 1 363 лв.;
- глоби - 36 440 лв.;
- други неданъчни приходи - 76 лв.
За периода от януари 2014 г. до 20.11.2017 г. съдът беше
регистриран по ЗДДС във връзка с дейността на съдебното изпълнение.
Поради това 6 312 лв. от горепосочената сума за съдебни такси
съставляват ДДС и същите са преведени по сметка на държавния бюджет.
При съобразяване правилата по Споразумението за сътрудничество
за принудително събиране вземанията на органите на съдебната власт
между ВСС и Камарата на частните съдебни изпълнители, през 2015 г. и
2016 г. Районен съд – Севлиево е възложил за събиране от ЧСИ вземания
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в размер на 8 553.20 лв. Събраните и преведени по сметка на съда
вземания за 2016 г.и 2017г. са в размер на 2 026.00 лв. Остават за събиране
вземания за държавни такси и глоби в размер на 6 527.20 лв.
На основание т. 7.14. „Разчети по публични вземания” от
счетоводната политика на ВСС са начислени предоставените за
принудително събиране публични вземания пред публичен изпълнител от
НАП, установени с влязли в сила съдебни актове през 2016 г. и 2017 г. в
размер на 18 889.45 лв. Събраните вземания на съда от НАП са в размер
на 415.00 лв. Остават за събиране вземания в размер на 18 474.45 лв., в т.
ч.: такси – 5 530.79 лв., глоби - 10 100 лв. и съдебни разноски - 2 843.66 лв.
На основание чл. 264, ал. 2 от Закона за съдебната власт през 2016 г.
и 2017 г. са възложени за събиране от ДСИ вземания в размер на 65 191.27
лв. До края на 2017 г. събраните вземания от ДСИ са в размер на 11 203.06
лв. Остават за събиране 53 988.21 лв., от които държавни такси – 8 727.54
лв., глоби - 43 696.19 лв. и разноски – 1 564.48 лв.
Дейности в изпълнение на комуникационната стратегия
Районен съд – Севлиево прилага План за действие за изпълнение на
комуникационната стратегия на съдебната власт 2014-2020 г. Планът е
разработен в съответствие с Комуникационната стратегия на съдебната
власт и очертава основните пътища за постигане на заложените цели. Чрез
него се надграждат установените в съда добри практики по отношение на
комуникацията с различни целеви групи. В него са посочени конкретните
дейности, които следва да бъдат реализирани, очакваните резултати,
сроковете и индикаторите за изпълнение, отговорните лица и възможните
ресурси.
В Районен съд - Севлиево от години е въведена инициативата „Ден
на отворените врати“, която през отчетната година бе проведена на
26.04.2017 г. В Деня на отворени врати в сградата на съда традиционно се
организират посещения на ученици от различни учебни заведения в града,
по време на които децата имат възможност да се запознаят с работата на
отделните служби, със статута на магистратите, а в повечето случаи се
провеждат и симулативни процеси с тяхно участие.
По повод одобрената от ВСС Концепция на Образователна програма
„Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени
съдилища и прокуратури“, съдиите Гергана Божилова, Станислав Цветков
и Павел Неделчев, координирано с прокурорите от Районна прокуратура –
Севлиево, са изнесли лекции и беседи в две учебни заведения – СУ „Васил
Левски“ - Севлиево и ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров“ - Севлиево по
следните теми: „Как може да защитим правата си чрез съдебните
институции. Видове съдебни услуги. Достъп до правосъдие. Как да се
предпазим да не станем жертва на престъпления? Детско правосъдие.
Непълнолетните лица и правосъдието – жертви и извършители на
престъпление“, „Форми на държавно управление и форми на държавно
устройство“, „Трафик на хора.“, „Съдебни процедури с участие на деца и
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правата на децата в тези процедури, органи, които могат да им предложат
подкрепа и защита.“, „Структура на съдебната система. Представяне на
професиите съдия, прокурор, следовател и запознаване със статута на
магистратите“, „Разделение на властите според Конституцията на
Република България. Функции на съдебната власт. Структура на съдебната
система. Висш съдебен съвет.“. За координатор по изпълнението на
програмата през учебната 2016-2017 г. бе определена съдия Гергана
Божилова, а през учебната 2017-2018 г. е определен съдия Станислав
Цветков.
На 26.04.2017 г. съдебната палата бе посетена от ученици от 10-тите
класове на ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров“ – Севлиево, които имаха
възможност да се запознаят с пропускателния режим в съдебната палата,
да разгледат архива на съда и съдебните зали, да се запознаят с работата на
отделните служби. Обобщено бе наученото в рамките на Образователната
програма. С тяхно участие, успоредно в две отделни съдебни зали, по едно
и също време, бяха проведени два симулативни процеса по обвинителен
акт за извършено престъпление по чл. 354а, ал. 1 от НК.
През отчетния период в Районен съд - Севлиево е постъпило едно
заявление по Закона за достъп до обществена информация. Предоставен е
достъп до исканата информация.
Периодично и при поискване са изпращани различни отчети и
справки до Висшия съдебен съвет, Инспектората при ВСС, Министерство
на правосъдието, Апелативен съд – Велико Търново и Окръжен съд –
Габрово.
Вестник „Росица” и сайта Sevlievo-online са публикували материали
за работата на Районен съд – Севлиево.
Районен съд - Севлиево поддържа уебсайт, разработен през 2006 г.,
като съдържанието и структурата на същия са съобразени с решение на
ВСС от 26.09.2007 г. относно примерното съдържание на интернет
страница на съд. Впоследствие структурата и съдържанието на страницата
са разширявани и обогатявани, съобразно настъпили промени и
идентифицирани потребности на потребителите. Ежедневно се публикуват
постановените съдебни актове по граждански и наказателни дела, при
спазване изискванията на чл. 64 от ЗСВ. Публикува се и седмичен
календар на съдебни заседания.
Чрез изпълнените дейности се цели осигуряване на по-голям обем
информация за дейността на съда, предоставена на достъпен за широката
общественост език, което е предпоставка за по-добро разбиране на
специфичните особености в процеса на правораздаване и повишаване на
доверието към институцията.
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VІІІ. СГРАДЕН
ОБЕЗПЕЧЕНОСТ

ФОНД

И

ТЕХНИЧЕСКА

1. СГРАДА, ОБОРУДВАНЕ, ПРОБЛЕМИ
Сградата на Съдебната палата в гр. Севлиево е масивна, триетажна,
със сутерен. Проектирана е през 80-те години на изминалия век. Въведена
е в експлоатация през 1996 г. В нея се помещават Районен съд – Севлиево,
Районна прокуратура – Севлиево и офис на Агенцията по вписванията.
Съдебните зали и службите на съда са разположени на трите етажа
на сградата. Районна прокуратура заема част от първи етаж. Службата по
вписванията ползва едно помещение на първия етаж.
През 2017 г. охраната на съдебната палата се осъществяваше от
служители на областно звено „Охрана” гр. Габрово към ГД „Охрана“ при
МП. Охраната със сигнално-охранителна техника се поддържаше от
частна фирма.
Както във всички отчетни доклади за последните 10 години, така и в
този, следва да се посочи, че архитектурната среда около съдебната палата
и вътре в нея не е пригодена за достъп на хора с увреждания и не отговаря
на изискванията на Закона за интеграция на хората с увреждания и
Наредба № 4 от 1.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на
строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението,
включително за хората с увреждания.
За изпълнение изискванията на нормативните актове е необходимо
да се осигури достъпност на съдебната палата и да се предприемат мерки
за адаптирането на физическата среда към нуждите на хора с увреждания,
чрез изграждането на два броя платформи – външна, за да се осигури
достъп до първия етаж на сградата и вътрешна, която да позволява
придвижване от първия до втория етаж, където са разположени две
съдебни зали и повече от службите на съда. В съдебната палата липсва и
санитарен възел, който да е пригоден за ползване от хора с увреждания.
Многократно от 2007 г., включително и през отчетната година,
ръководството на съда е отправяло искания и предложения до
Министерство на правосъдието и Висшия съдебен съвет за отпускане на
средства за изграждане на достъпна архитектурна среда. Такива не са
отпуснати досега.
През м. февруари 2017 г. е направено предложение до Комисия
„Управление на собствеността“ към Пленума на ВСС да бъдат предвидени
средства за изготвяне и одобряване на технически проект за преустройство
на WC и изграждане на два броя платформи за хора в неравностойно
положение, както и да се финансира изпълнението на проектите, по който
начин Съдебната палата в Севлиево да бъде приведена във вид, отговарящ
на действащите в Република България изисквания за достъпност на хора в
неравностойно положение. В отговор на предложението е получено
уведомление, че съгласно приетата от Пленума на ВСС инвестиционна
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програма за 2017 г., Районен съд – Севлиево е предвиден за изготвяне на
технически проект за преустройство на санитарни помещения и два броя
платформи за хора в неравностойно положение, както и проект за
изграждане на пожароизвестителна инсталация.
През м. октомври 2017 г. е отправено искане до Комисия
„Управление на собствеността“ към Пленума на ВСС за информация
относно изпълнението на инвестиционната програма за 2017 г. в частта за
изготвяне на технически проект за преустройство на санитарни помещения
и два броя платформи за хора в неравностойно положение в сградата на
съда. С решение от 06.12.2017 г. Комисия „Управление на собствеността“
към Пленума на ВСС отложи разглеждането на искането за 2018 г., поради
приключване на финансовата 2017 г. и изразходване на средствата за
текущи ремонти.
От 2014 г. Районен съд – Севлиево е ответник по дело по Закона за
защита от дискриминация във връзка с недостъпната за хора с увреждания
архитектурна среда. В момента делото е висящо пред ВAС.
През отчетната година бяха отпуснати финансови средства за
изпълнение на предписание по протокол за обследване сигурността на
сградата на Районен съд – Севлиево и бе обособена зона за сигурност с
контролиран достъп за съдии и прокурори на етаж III на сградата, чрез
монтиране на лека конструкция и две врати с магнитен достъп.
Отопляването на сградата се извършва от парна инсталация,
работеща на природен газ.
След подмяна на съществуващата прозоречна дограма с нова през
2016 г., през отчетната година бяха отпуснати средства за довършителни
ремонтни дейности, свързани с обръщане на прозорците в работните
помещения с фибран и цялостно боядисване на помещенията, за
изравняване разликите по стените, получени при смяната на дограмата.
2. ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ
За управление на работния поток документи се използва програмата
„САС – съдебно деловодство”. Електронните регистри са съобразени с
изискванията на ПАС. Деловодната система постепенно разширява
възможностите си за управление на делата и редуциране на рисковете от
допускане на грешки от потребителите. В САС се въвеждат входящите
документи по наказателни дела, прикачат се протоколите от съдебни
заседания и съдебните актове по всички видове дела. Във връзка
тенденцията всички документи по делата, които не са генерирани от САС,
а са внесени като начални или съпровождащи, е необходимо
осигуряването на допълнителен брой високоскоростни документни
скренери, както и дисков масив за съхранение на данните. Продължи
използването на интегрираният модул към САС, подаващ информация към
ядрото на Единната информационна система за противодействие на
престъпността. Успоредно с въвеждането на наказателни дела се подават и
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данни към ЕИСПП. Извършва се постоянно наблюдение и контрол
относно свързаността и обмена на данни между информационната система
на Районен съд - Севлиево и ядрото на ЕИСПП.
Във връзка с експлоатацията на Централизираната система за
случайно разпределение на делата (ЦССРД), на всички съдии от Районен
съд – Севлиево са осигурени електронни подписи.
На четирима съдебни деловодители са осигурени електронни
подписи, посредством които се осъществява достъп до Регистъра на
населението – Национална база данни „Население”.
Един електронен подпис се ползва от ДСИ, осигуряващ му
съответната идентификация в Търговски регистър – за справки, както и в
изпълнение на чл. 450а ГПК за налагане на запор върху вземане на
длъжника по сметка в банка чрез запорно съобщение в електронна форма,
подписано с квалифициран електронен подпис, изпратено по електронен
път чрез Единна среда за обмен на електронни запори. Тъй като банките не
са предоставили достъп чрез специализиран софтуер, все още не са
извършвани запори по електронен път.
През отчетната година бе инсталиран модул към в автоматизираната
система за регистриране и управление на изпълнителни дела - „Джес”,
осигуряващ достъп до информацията в Регистъра на банковите сметки и
сейфове. Електронният обмен, осъществяван с този модул осигурява
бързина, спестява такси и пощенски разходи.
Изпратено бе искане до Агенцията по геодезия, катография и
кадастър за предоставяне на достъп на държавния съдебен изпълнител до
данни, съдържащи се в кадастралната карта и кадастралните регистъри
през КАИС, което е в процес на разглеждане.
Във връзка с измененията в чл. 47, ал. 3 от ГПК, свързани с
предоставяне на информация за месторабота, съответно местослужене или
място за осъществяване на стопанска дейност, е необходимо предоставяне
на централизиран достъп до база данни на НАП за трудовите договори.
В изпълнение на чл. 215 от ЗСВ на две лица е предоставен достъп за
извършването на справки чрез услугата „Отдалечен достъп” до данните в
информационната система на Имотен регистър.
В две от съдебните зали се използуват системи за паралелен
звукозапис на съдебните заседания.
В деловодството на съда на разположение на гражданите е
предоставен софтуерен продукт за синтез на реч Speechlab 2.0.
В Бюро съдимост се използва системата, разработена от „ИндексБългария” ООД.
През 2017 година с централизирана доставка от ВСС бяха доставени
3 нови компютърни конфигурации, 2 броя скенери и 1 брой принтер. Във
връзка с нуждата от сканиране на всички входящи документи и
съпровождащи документи по делата, обаче, са нужни поне още два бързи
документни скенери.
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Новата техника отговаря на завишеното натоварване, осигурява
надеждна работа в мрежа, включително при експлоатирането на
инсталираната деловодна система „САС”, както и новите уеб-приложения.
Районен съд - Севлиево има действаща интернет страница:
http://sevlievo.court-bg.org/.
Изпълнени са изискванията на чл. 64 от Закона за съдебната власт за
публикуване на съдебните актове на Интернет страницата на съда.
Във връзка с измененията в НПК (чл. 416, ал. 2 и ал. 7) и ЗСВ (чл. 64,
ал. 1 и ал. 2), считано от 06.11.2017 г. публикуването на интернет
страницата на Районен съд – Севлиево и в ЦУБИПСА на присъдите, с
които е наложено наказание „лишаване от свобода“, изпълнението на
което не е отложено по реда на чл. 66, ал. 1 от НК, се извършва незабавно
след получаване на уведомление от прокурора, че са предприети действия
по привеждането им в изпълнение. Всички останали съдебни актове се
публикуват ежедневно, след тяхното окончателно постъпване и обработка
(обезличаване) в автоматизираната деловодна система САС, а мотивите
към тях – в деня след изготвянето им. Обезличените съдебни актове се
съхраняват от деловодната система в специална директория, в която, при
иницииране на справка по даден период и видове дела, са подготвени за
публикуване на 2 места – в електронната страница на съда и в
Централизирания уеб-базиран интерфейс. В стартовата страница на съда,
на видно и достъпно място са публикувани Указания за потребителите за
начина на достъп до публикуваните съдебни актове и Правила за
изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес по
реда на чл. 42, ал.4 и сл. от ГПК.
В заключение следва да се посочи, че отчетната година беше
успешна за колектива на Районен съд – Севлиево, което се дължи на
амбицията, личната отговорност и усилията на магистратите и съдебните
служители. Запазиха се традиционно високите показатели за качествено и
бързо правораздаване. Не могат да бъдат посочени сериозни проблеми и
негативни тенденции, с изключение на липсата на средства за справяне с
проблемите по сградата и недостъпната за хора с увреждания
архитектурна среда.
Януари 2018 г.
гр. Севлиево
Изготвил доклада:
Павел Неделчев –
Административен ръководител Председател на Районен съд - Севлиево
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