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З А    Д Е Й Н О СТТА НА  Р А Й О Н Е Н СЪ Д  

ГР. П А В Л И К Е Н И 

през 2007 година 
 

І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ: 
 

 1.Съдии,  съдия-изпълнители, съдии по вписванията 

 В районен съд гр.Павликени отначалото до края на 2007 година  

работеха четирима районни съдии и  един съдия по вписванията.  

През годината  голямо текучество имаше  при длъжността държавен 

съдебен изпълнител.От 01 януари до 30 юни  като държавен  съдебен 

изпълнител  работи Росен Радев. На 02 юли  от продължителен отпуск 

поради временна нетрудоспособност се завърна титуляра Александър 

Костов. Същият работи до 18 октомври, когато бе пенсиониран. До края на 

годината със заповед на председателя на съда като изпълняващ длъжността  

държавен съдебен изпълнител работи райония съдия Цветомил Горчев. 

Длъжността държавен съдебен изпълнител при районен съд Павликени е 

една от обявените на централизирания конкурс за държавни съдебни 

изпълнители през 2008година. 

 

   2.Служители 

През по-голяма част от годината в съда работиха 12 от  13-те щатни 

служители. Стана традиция  съда да работи в намален състав на съдебни 

служители. Съдебният секретар - протоколист Йорданка Георгиева бе в 

отпуск по бременност и раждане от 20 март 2007 година, който 

продължава и през месец януари 2008година. На нейно място не бе 

назначен  друг служител. Трите секретар-протоколисти работиха по 

график с четиримата районни съдии при по-голямо натоварване,но се 

справиха успешно.Секретар-протколиста Нелка Янкова  през годината 

заместваше при отсъствие служителката в „Бюро съдимост”  и това 

допринесе до осъществяване на непрекъсваемост при издаване на 

свидетелствата и справките за съдимост. Служителката Златка Танева –

чистач заместваше призовкаря и се стараеше да връчва своевременно 

призовките и съобщенията. 

В края на годината старши експерт счетоводителя Диана Димитрова 

бе преназначена на длъжност „главен счетоводител” съгласно 

изискванията на чл. 35 от Закона за счетоводството и поради показани 

добри резултати в работата си. 
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Всеки от служителите е запознат с длъжностната си характеристика, 

както и с функциите на останалите служители. Работи се при условията на 

взаимозаменяемост, при спазване на работното време. Създадени са 

възможно добри условия за работа и микроклимат в колектива. 

Служителите членуват в Националното сдружение на съдебните 

служители, което помага за усъвършенствуване на работата им. Всички 

служители периодично се запознават с настъпилите изменения в 

нормативната уредба, които засягат тяхната непосредсвена работа. 

 

 3.Становище за промени в щата 

  2007 година   районен  съд Павликени приключи с една  свободна  

щатна бройка за държавен съдебен изпълнител-мястото на пенсионирания 

титуляр Александър Костов. Обявен бе конкурс за 2008година. 

        Намирам, че на този етап  не е необходима промяна в щата за съдии. 

Достигната е оптимална численост на съдийския състав с оглед района, 

който обслужва Районен съд Павликени и натовареността на работа. 

         Но с оглед скорошното въвеждане на програмата по управление на 

съдебните дела, както и поради изискванията на ВСС за изготвяне и 

поддържане на интернет страница на съда, се появява нужда от 

допълнителна   щатна бройка за системен администратор. Неудобно   е да 

бъде искано често съдействието на системния администратор при 

Великотърновския окръжен съд, а и е необходимо постоянно присъствие с 

оглед нуждите от такъв. 

 

 

ІІ. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 

 
1. Брой на постъпилите дела през 2007година – граждански, 

наказателни. Средномесечно постъпление на един съдия на база 12 

месеца. 
    

            През 2007година в Районен съд Павликени са постъпили 469 бр 

Граждански дела. Най-голям е броят на постъпили дела по Семейния 

Кодекс – 102 броя, следвани от облигационните искове-89 броя и вещните 

искове- 46 броя. Постъпили са 30 броя дела по КТ  и 16 броя дела за 

съдебна делба. Делата по чл. 237 от ГПК са  49 броя. 6 броя са делата по 

Закона срещу домашното насилие и 43 броя са постъпилите дела по Закона 

за закрила на детето. Има само 2 броя дела по чл.126 ж по ГПК и 4 броя 

постъпили граждански дела по чл.126а от ГПК. 

 

           Постъпилите граждански дела  са разпределени по съдии 

посредством  програмата  за случаен избор както следва: 

          Съдия Евелина Карагенова е разгледала 141 броя от постъпилите 

граждански дела, или средно на месец по 11.75  броя граждански дела. 
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         Съдия Радка Цариградска е разгледала 122  броя от постъпилите 

граждански дела, или средно на месец по 10.17  броя граждански дела. 

         Съдия Цветомил Горчев е разгледал 94 броя от постъпилите 

граждански дела, или средно на месец по 7.83 броя граждански дела. 

         Съдия Екатерина Стоева е разгледала 112  броя от постъпилите 

граждански дела, или средно на месец по 9.33  броя граждански дела. 

  

         През 2007година в Районен съд Павликени са постъпили  574 бр. 

Наказателни  дела. Най-голям е броят на постъпили дела за престъпления 

против собствеността –107 броя, следвани от  общоопасните престъпления 

-49броя.  Постъпилите  наказателни дела от общ характер са 172 броя – с 

27 броя повече от предходната година, а постъпилите дела по 78а от НК са 

35 броя. През годината са проведени 202 броя разпити на обвиняеми и 

свидетели. Това е голямо завишение в сравнение с предходната година, 

когато  бяха извършени само 73 броя разпити пред съдия. Постъпили са  13 

броя дела за вземане на мярка за неотклонение. Постъпилите дела по 

ЗАНН са 55 броя. 11 броя дела са постъпили по бързото производство. 

         

         Постъпилите наказателни дела  са разпределени по съдии 

посредством  програмата  за случаен избор както следва: 

          Съдия Евелина Карагенова е разгледала 85 броя от постъпилите 

наказателни дела,  или средно на месец по 7.08 броя наказателни дела. 

         Съдия Радка Цариградска е разгледала 177 броя от постъпилите 

наказателни дела, или средно на месец по 14.75 броя наказателни дела. 

         Съдия Цветомил Горчев е разгледал 138 броя от постъпилите 

наказателни дела, или средно на месец по 11.5  броя наказателни дела. 

         Съдия Екатерина Стоева е разгледала 174  броя от постъпилите 

наказателни дела, или средно на месец по 14.5  броя наказателни дела. 

           

Общото постъпление на дела в Районен съд Павликени  през 2007 

година  бе 1043 броя. Те се разпределят по съдии както следва: 

         

Съдия Евелина Карагенова е разгледала 226 броя от постъпилите 

дела,  или средно на месец по  18.83  броя дела. 

         Съдия Радка Цариградска е разгледала 299 броя от постъпилите 

дела,  или средно на месец по 24.92 броя. 

         Съдия Цветомил Горчев е разгледал 232 броя от постъпилите дела, 

или средно на месец по 19.33 броя. 

         Съдия Екатерина Стоева е разгледала 286 броя от постъпилите дела, 

или средно на месец по  23.67  броя. 

      

 Сравнителен анализ на постъпленията през последните три 

години /вкл.2005г./ 
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При гражданските дела през последната година се наблюдава 

намаляване на постъплението.  

 През 2005 година -  510  броя  

 През 2006 година - 538  броя, 

 През 2007 година  - 469  броя. 

 Намаляването на постъплението се дължи на обществено-

икономическите процеси в района на съда-миграция на населението в по-

големите градове и чужбина, завършване на земеразделянето, намаляване 

на личните, трудови и облигационни спорове, понижаване на 

икономическата активност на населението, оставащо в района, намаляване 

на  работещите предприятия в общините Павликени и Сухиндол, на  

увеличената безработица, постепенна промяна в етническия състав на 

населението. 

 Ето какво е  било постъплението на гражданските дела през 

последните три години по видове: 

По семейния кодекс през    2005 година   - 100 броя  

                                               2006 година  -   87 броя 

                                               2007 година  - 102 броя 

 

Облигационни искове през 2005 година  - 71 броя 

                                               2006 година  - 41 броя 

                                               2007 година  - 89 броя 

След влизане в сила на новия ГПК се очаква намаляване на този вид 

дела, предвид промяната на подсъдността. 

 

  Вещни искове            през  2005 година  -  87 броя 

                                                2006 година  -  49 броя 

                                                2007 година  -  46 броя 

       

                                       

              Делби                      през    2005 година  - 14 броя 

                                                2006 година  -  9 броя 

                                                2007 година  -16броя  

 

   Дела по КТ              през    2005година –11броя 

                                                2006година- 11броя 

                                                2007 година-30броя  

 

Увеличението на делата по КТ  е преди всичко поради заведени дела 

за неплатени трудови възнаграждения. 

Постепенно е намаляло постъплението на делата по  ЗСПЗЗ и 

ЗВСГЗГФ,тъй като  в района приключи разделянето на земеделските земи 

и възстановяване на горите и земите от горския фонд. 
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           Постъплението по  бързите поизводства по ГПК  през последните 

три години е бил винаги нисък-през 2005година-6броя,през 2006година-

3броя и през 2007година-6броя,от които 2броя дела по чл.126 ж по ГПК и 4 

броя постъпили граждански дела по чл.126а от ГПК.Това се дължи на 

обстоятелството,че съдиите  разглеждаха гражданските дела по общия ред 

в две заседания,които се насрочваха  през кратки срокове.Това 

обезмисляше бързите производства,свързани с размяната на съдебни 

книжа,при които проблем бе призоваването на страните и сроковете за 

възражения. 

 

  Производства по издаване на изпълнителни листи по чл. 237 от ГПК са                                   

                                               през 2005година –123броя 

                                             2006година-105броя 

                                                       2007 година- 49 броя. 

Намаляването на тези дела е в пряка зависимост от закриването на 

клона на Енергоснабдяването в града,на обединението на банковите 

институции и обстоятелството,че повечето банки в града  не са клонове,а 

само офиси и не са самостоятелни юридически лица. 

 

 

При наказателните дела през последните три години в Районен съд 

Павликени   се наблюдава увеличение в постъплението. 

 През 2005 година в съда са постъпили  398 наказателни дела,   

 през 2006 година постъплението  се е  увеличило на 462,  

 през 2007година - 574бр. 

 

 За първи път от години насам се отчита превес на наказателните 

дела пред гражданските в постъплението. Кражбите остават най-

разпространеното престъпление за района. Намалели са престъпленията по 

чл. 201-211 от НК- измамите – разгледани са 7 броя дела за измами, от 

които 1бр. за документна измама. Постъпилите обвинителни актове са с 27 

броя повече от предходната година. Значително са увеличени проведените 

разпити пред съдия на обвиняеми лица и свидетели. Наказателните дела по 

бързото производство са с 4 броя по-малко от предходната година. 

Разгледани са 1 брой дела по реда на незабавно производство и 3 броя по 

съкратено производство. Леко завишение има при административните 

наказателни дела - с 5 броя повече от предходната година, като най-много 

са жалбите срещу наказателни постановления по Закона за митниците, 

ЗДв.П, Закона за горите и Закона за защита на потребителите.  

  Ето какво е  било постъплението на наказателните дела през 

последните три години по видове: 

 НОХД                        през 2005 година  - 159 броя 

                                             2006 година  - 145 броя 

                                             2007 година  - 172 броя 
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  НЧХД                       през  2005 година - 8 броя 

                                              2006 година - 9 броя 

                                              2007 година - 6 броя 

 

Дела по 78а от НК през      2005 година – 36 броя 

                                              2006 година – 69 броя 

                                              2007 година – 35 броя 

 

Разпити пред съдия през    2005 година  -   52 броя 

                                              2006 година  -   73 броя 

                                              2007 година  - 202 броя 

 

Административно-наказателни дела през  2005 година – 54 броя 

                                                                        2006 година -  50 броя 

                                                                        2007 година -  55 броя 

 Налице е една стабилност в постъплението на дела по ЗАНН и тези 

от наказателно-частен характер.Увеличението на разпитите пред съдия се 

дължи на желанието на разследващите органи да закрепят посазанията на 

свидетелите и обясненията на обвиняемите лица пред съдия,с оглед 

цененето им в съдебното производство.Увеличението на броя на НОХД се 

дължи на увеличения брой прокурори в ПРП-5 броя и внасянето от тях на 

повече обвинителни актове. 

 

           2. Брой на свършените дела граждански, наказателни. 

Средномесечно свършени дела на един съдия на база 12 месеца. 

            

         През 2007 година в Районен съд Павликени са свършени 481 бр. 

Граждански дела. 

         

        Свършените се разпределят по съдии  както следва: 

         Съдия Евелина Карагенова е свършила 143 броя граждански дела,  

или средно на месец по 11.92 броя граждански дела. 

         Съдия Радка Цариградска е свършила 122 броя граждански дела, 

или средно на месец по 10.12 броя граждански дела. 

         Съдия Цветомил Горчев е свършил  109 броя граждански дела, или 

средно на месец по 9.08 броя граждански дела. 

         Съдия Екатерина Стоева е разгледала 107 броя граждански дела, 

или средно на месец по  8.92  броя граждански дела. 

            

През 2007 година в Районен съд Павликени са свършени  574 бр. 

Наказателни  дела. 

           

         Свършените наказателни дела  са разпределени по съдии както 

следва: 
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          Съдия Евелина Карагенова е свършила 80 броя наказателни дела, 

или средно на месец по 6.67 броя наказателни дела. 

         Съдия Радка Цариградска е свършила 177 броя наказателни дела, 

или средно на месец по 14.75 броя наказателни дела. 

 Съдия Цветомил Горчев е свършил 147 броя наказателни дела, или 

средно на месец по 12.25 броя наказателни дела. 

         Съдия Екатерина Стоева е свършила 170 броя наказателни дела, или 

средно на месец по  14.17  броя наказателни дела. 

                     
 Общо свършените дела в Районен съд Павликени  през 2007 година  

са 1055 броя . Те се разпределят по съдии както следва: 

          

        Съдия Евелина Карагенова е свършила общо 223 броя дела, или 

средно на месец по 18.59 броя дела. 

         Съдия Радка Цариградска е свършила общо 299 броя дела, или 

средно на месец по 24.92броя. 

         Съдия Цветомил Горчев е свършил общо 256 броя дела, или средно 

на месец по 21.33 броя. 

         Съдия Екатерина Стоева е свършила общо 277 броя дела, или 

средно на месец по  23.08  броя . 

  

          Налице е  тенденция за увеличаване броя на свършените  дела. През 

2007 година-1055 броя, през 206 година 1047 броя и през 2005 година 916 

броя. Това говори за добрата организация на работа на съдиите. 

Свършените дела спрямо разгледаните е 88.7%. През 2005година 681 броя 

дела са приключили в 3 месечния срок ,което е 74% от общо свършените 

дела. През 2006 година 883 броя дела са приключили в 3 месечния срок, 

което е 84% от общо свършените дела. През 2007 година 902 броя дела са 

приключили в 3 месечния срок, което е 85% от общо свършените дела. 

Наблюдава се увеличение на делата, които приключват в срок 3 

месеца.Това се дължи на усилията на районните съдии за бързо 

приключване на делата. Не се е допускало неоправдана забава на делата. С 

най-висок процент от свършените дела в 3 месечния срок са делата по 

бързите граждански производства, ЧНД, разпитите. 75% от гражданските 

дела по общия ред  и 81% от наказателните дела от общ характер през 2007 

година са приключили в 3 месечния срок. Най-малък процент в 

инструктивния срок на обжалване  има при НЧХД и делата по ЗСПЗЗ и 

ЗВСГЗГФ- 50% , респективно 66%. 

 

       

 3. Средна продължителност на разглеждане на делата-от 

постъпване до постановяване на съдебния акт. 

             

Общо в Районен съд Павликени са разгледани  1189 дела, от 

които 550 бр. граждански дела и 639 броя наказателни дела.  
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Към 01.01.2007година имаше останали за разглеждане 

несвършени през предходната година  общо 146 броя дела – 81 броя 

граждански дела и 65 броя наказателни дела. В края на отчетния период 

са останали несвършени  134 броя дела - 69 броя граждански дела и  65 

броя наказателни дела. Чувствително е намалена висящността на  делата-

приблизително по 36,5 дела на съдия. За сравнение с предходната година, 

когато на съдия се падаха средно по 38 от висящите в края на годината 

дела. За сравнение: 

  2005 година е започнала с останали несвършени от предходната 

година дела-201 броя. Новопостъпилите дела бяха 908 броя - 510 бр. 

Граждански дела и 398броя наказателни дела.Разгледани общо бяха 1109 

броя дела. Свършени бяха 916 броя, от които 508 бр. Граждански и 408 

броя наказателни дела. Несвършените дела  от предходен период са били 

18% от разглежданите през годината дела. 

  2006 година е започнала с останали несвършени от предходната 

година дела – 193 броя. Новопостъпилите дела бяха 1000 броя – 538 бр. 

граждански дела и 462 броя наказателни дела. Разгледани общо бяха 1193 

броя дела. Свършени бяха 1047 броя, от които 579 бр. граждански и 468 

броя наказателни дела. Несвършените дела  от предходен период са били 

16% от разглежданите през годината дела. 

  2007 година е започнала с останали несвършени от предходната 

година дела – 146 броя. Новопостъпилите дела бяха 1043 броя – 550 бр. 

Граждански дела и 639 броя наказателни дела. Разгледани общо бяха 1189 

броя дела. Свършени бяха  1055 броя, от които 481 бр. Граждански и 574 

броя наказателни дела. Несвършените дела  от предходен период са били 

12% от разглежданите през годината дела. 

Тези данни говорят  за добрата работа на районните съдии, работещи 

в гр.Павликени. Всяка следваща година районните съдии се стремяха да 

намаляват броя на несвършените дела. Постъплението на дела през 

последните три години е в тенденция на  постепенно увеличаване. 

Разгледаните дела  и свършените  също се увеличават. 

 

Движението на съдебните книжа и дела  е организирано съобразно 

изискванията на Правилника за работа на съдебната администрация в 

районите, окръжните, военните и апелативни съдилища. Председателят на 

съда своевременно в рамките на 3 дни образуваше делата при спазване на 

сроковете, посочени в Правилника. Те се разпределяха на принципа на 

случайния подбор чрез внедрената програма Law Choise, предоставена от 

ВСС. Така се създава прозрачност при определяне на съдията – докладчик, 

изключваща външна намеса и се осъществява  равномерно разпределение 

на делата между съдиите. Съдията-докладчик преценява дали да остави 

исковата молба без ход и сам определя с оглед натовареността си, кога да 

бъде насрочено разпределеното му дело. При това ритмично  своевременно 

разпределение на доклада, всеки съдия има достатъчно време, за да 

подготви и обмисли  всеки казус. По искания за разрешения за теглене на 
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суми от детски влог не се образуваха Чгр.Д и се събираха такси само за 

издаване на удостоверение. 

В деня на образуването, дежурният съдия се произнася по молбите 

по чл.237 от ГПК, чл.309 и сл. от ГПК, исканията по чл.161 от НПК, 

незабавните производства. Разпитите пред съдия се осъществяваха след 

предварително съгласуване на дознателя или следователя с дежурния 

съдия по отношение на деня  и часа, както и за броя на разпитваните лица. 

Съдиите дежуреха по една седмица по предварително изготвен  график.  

         

         Разглеждането на 388 броя граждански дела е продължило до 3 

месеца от постъпването  на делото в съда до свършването му. Това  са 

80.66 % от постъпилите дела от този вид. Само 93 броя граждански дела са  

разглеждани за повече от 3 месеца. Най-много от тях са облигационните и 

вещните искове, делбите. 

При наказателните дела  разглеждането на  514 броя е продължило  

до три месеца от постъпването на делата в съда до приключването им. Това 

са  84.16 %  от постъпилите наказателни дела. 60 броя наказателни дела  са 

разгледани за повече от 3 месеца. 

       През 2007 година в Районен съд Павликени са разгледани 1189 броя 

дела в 1446 заседания. Свършени са 1055 броя дела. 

       За сравнение през 2006 година в съда са разгледани 1193 дела  в 1752 

заседания. Свършени са 1047 дела. 

       През 2005година в ПРС са разгледани 1109 дела в 1682 заседания. 

Свършени са 916 дела. 

       Броят на по-малкото  съдебни заседания, в които са разгледани делата 

през 2007 година показва, че повечето дела са приключили в едно 

заседание и не е допускано неоснователно отлагане на дела. Съдите са се 

старали движението на делата да става в законовите и инструктивните 

срокове. Не е допускано неправомерно забавяне на дела. 

Причини  за отлагането на делата бяха най-често неявяване на страна 

или неин пълномощник, изменяване на иска по граждански дела, 

нередовно призоваване, неявяване на  подсъдим или негов защитник, 

граждански ищец или негов повереник по наказателни дела, на 

актосъставител или свидетел по  административно-наказателни дела, 

искания за допълнителни експертизи, промяна на  местожителството на 

страна по наказателно дело и необходимост от събиране на допълнителна 

информация за установяване на местоживенето. По няколко граждански 

дела страните са поискали спиране на делото за постигане на извънсъдебна 

спогодба или за прилагане на друго висящо дело, чието решение е от 

значение за правилното решаване на делото. Съдът е налагал глоби и е 

постановявал принудително довеждане в следващото съдебно заседание. 

Решени дела по същество: 

                                                               през 2005 година –  749 броя 

                                                                        2006 година –  910 броя 

                                                                        2007 година –  871 броя 
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Налице е увеличение на броя на делата, завършващи с постановен 

акт по същество през годините. По видове  през 2007 година те се 

разпределят така: 

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА:  

По СК  решените по същество са 92 от общо свършените 105 броя 

дела от този вид. 

При облигационните искове  решените по същество са 80 от общо 

свършените 96 броя дела от този вид. 

При вещните искове решените по същество са 37 от общо 

свършените 48 броя дела от този вид. 

При делата за делба решените по същество са 8 от общо свършените 

15 броя дела от този вид. 

По КТ  решените по същество са 20 от общо свършените 28 броя 

дела от този вид. 

ОБЩО решените по същество граждански дела са 415 броя от общо 

своршените 481 броя дела от този вид. 

 

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА: 

При НОХД решените по същество са 80 от общо свършените 177 

броя дела от този вид. 

При делата по 78а от НК решените по същество са 40 от общо 

свършените 42 броя дела от този вид. 

При АНХД решените по същество са 38 от общо свършените 43 броя 

дела от този вид. 

ОБЩО решените по същество наказтелни дела са 456 от общо 

свършените  574 броя дела от този вид. 

От всички свършени дела, които са 1055броя 871 броя дела са 

свършили с решение по същество. Това е 82.6% от свършените дела.Това 

показва, че съдиите  са се старали да изясняват споровете между страните, 

да събират доказателства  и да постановяват решения по съществото на 

спора. 

 Прекратени дела 

При гражданските дела  са прекратени 1 брой делба  и 5 броя по СК 

по спогодба и  60 дела са прекратени по други причини: изпращане по 

подсъдност, присъединяване на дела, изпълнение на съдебната поръчка, 

изтичане 6 месечния срок за спрените дела, както и срока  за 

неизправените искови молби, по искане на ищеца, по чл.259 ал.1 от ГПК. 

При наказателните дела са прекратени 68 броя НОХД със 

споразумение  и 50 броя по други причини: връщане за доразследване, 

изпращане по подсъдност, оттегляне на тъжбата. 

ОБЩО прекратените дела са 184броя - това е 17,4% от свършените 

дела. 
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Върнати за доразследване поради съществени процесуални 

нарушения са 21 броя дела, което е с 6 броя повече от предходната година. 

Причини за това са били неназначаване на служебен защитник при 

противоречиви интереси на подсъдимите или на непълнолетен подсъдим 

или  непредявяване на разследването на пострадалия. 

    

4.Обжалвани и протестирани дела. 

Обжалваните граждански дела са 55 броя. Това е 11.43 % от 

свършените граждански  дела. Налице е намаляване  на броя на 

обжалваните  граждански дела.  Намален е процента на обжаваемост при 

свършените гражданските дела с 1.01 %. Потвърдените обжалвани 

граждански дела са 9, изменените обжалвани граждански дела са 2, а 

отменените обжалвани граждански дела са  2 броя. 

Видно е, че повечето обжалвани граждански дела приключват с 

потвърждаване на решението на районните съдии. 

Обжалваните  наказателни дела са 60 броя. Това е 10.45 %  от 

свършените наказателни дела. Налице  е намаляване  на броя на 

обжалваните наказателните дела с 2.16%. Потвърдените обжалвани 

наказателни дела са. 37, изменените обжалвани наказателни дела са 10, а 

отменените обжалвани наказателни дела са 10 броя. 

Отново същия резултат-повечето обжалвани наказателни дела 

приключват с потвърждаване на акта на районните съдии. Това означава 

добра подготовка на съдиите, установена трайна практика и добро 

взаимодействие със съдиите във ВТОС. Районните  съдии разглеждаха 

делата, разпределени им с програмата за случайно разпределение на делата   

без профилиране  в дадена област. 

 

  Общо обжалваните актове на съда са 115 броя, което е с 16 броя 

по-малко от предходната година. 

         Като цяло работата на районните съдии бе много добра. Това се 

вижда от постигнатите резултати. Оставените в сила обжалвани съдебни 

актове са 46 броя, 12 броя са изменените  и 12 броя са отменените такива.  

4 броя са отменените актове по граждански дела и 8 броя са отменени за 

неправилно прилагане на чл.9 ал.2 от НК по НАХД, неправилно прилагане 

на чл.87 от НК за реабилитация, неправилно прилагане на чл.24 от НК при 

кумулация, неосигуряване на задължителна служебна защита на подсъдим.  

 

 

5. Натовареност  на съдиите и на съдебния район . 

Натовареността на съдиите по щат през 2007 година бе 21.98 дела на 

съдия при  21.81  през 2006 година  и 18 за 2005 година. Голямата разлика 

в данните за натовареността  на съдиите през 2005година в сравнение с 

тази през 2006 и 2007 година идва оттам, че през първата половина на 2005 

година   районните съдии работеха  на 50% /двете районни съдийки Радка 

Цариградска и Ваня Илиева бяха в отпуск  по майчинство/. 
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 Действителната натовареност  е била по-голяма, предвид броя 

отработени човекомесеци и съдиите в  Районен съд Павликени са решили 

през годината средно  по 25.12 дела при 24.35 дела  през 2006 година и 

24.69 дела за 2005 година. Причини за по-голямата действителна 

натовареност на съдиите бе по-бързото насрочване и разглеждане на 

делата. При гражданските дела действителната натовареност на съдиите 

през 2007 година е била по 11.45 дела, а при наказателните дела по 13.67 

дела. 

Натовареност на съдебния район: 

Съотношението  на разгледаните наказателни дела спрямо общия 

брой  дела за разглеждане  е 53.7% през 2007година, 43.2%  за 2005година 

и 46.7% за 2006 година. Налице е повишаване на  процента разгледани 

наказателни дела, което се обяснява с увеличения щат на прокурорите, 

които внасят повече обвинителни актове в съда. 

Съотношението на разгледаните граждански дела спрямо общия 

брой  дела за разглеждане  е 46.3% през 2007година, 56.8% за 2005 година 

и 55.3% за 2006 година. Намалява процента разгледани граждански дела 

през годините. 

 Свършените наказателни дела през 2007 година са 54.4% от общо 

свършените през годината дела. През 2005 година съотношението на 

свършените наказателни дела към общия брой свършени дела е било 

44.5%, а през 2006 година - 44.7%. 

Свършените граждански дела през 2007 година са 45.6% от общо 

свършените през годината дела. През 2005 година съотношението на 

свършените граждански дела към общия брой свършени дела е било 44.5%, 

а през 2006 година - 44.7%.  

Увеличен е значително процентът на свършените наказателни, както 

и свършените граждански дела през 2007 година, което още веднъж говори 

за бързото и своевременно разглеждане на делата, недопускане на 

забавяне, добра организация и подготвеност на районните съдии. 

 

Спрени дела: 

Спрени наказателни дела няма.  

При гражданските дела има само 2 броя спрени дела по  чл.182 ал.1 

б.”г” и б.”а” ог ГПК. Делата са 1 брой от 2005 година-делба втора фаза и 1 

брой установителен иск от 2006година . 

 

 Стари „залежали” дела: 

На производство в съда през 2007 година бяха общо 146  броя 

граждански и наказателни дела, образувани преди 01.01.2007г.  

От 65 стари наказателни дела бяха свършени 61 броя. Останаха 

висящи 4 броя НОХД от 2006 година.  

От останалите стари граждански дела общо 81 броя, решени бяха 69 

броя и са останали висящи 10 броя,  2 броя са спрени. От тях делби са 6 

броя, 5 бр. вещни искове и 1бр. установителен иск. Причини за 
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продължителното разглеждане на наказателните дела  бяха неявяване на 

страна по делото, неявяване на защитник или повереник на гражданския 

ищец, неявяване на вещо лице, допълнително изслушване на свидетели, 

назначаване на допълнителни експертизи. Причини за  продължителното 

разглеждане на гражданските дела  са от една стрна характера на 

делбените производства-постановяват се два обжалваеми съдебни акта, а 

от друга страна нередовно призоваване на страни, неявяване на страна и 

неин пълномощник по уважителни причини, искания на страните за 

събиране на доказателства. 

     
През годината районните съдии се стараеха да изготвят съдебните си 

актове, спазвайки законовите и инструктивните срокове за това. С малки 

изключения, поради правна сложност на казуса  или по уважителни 

причини, в единични случаи бе допуснато известно забавяне. 

 

   6.Структура на наказаната престъпност 

  От наказателните дела от общ характер най-много са делата  за 

престъпления против собствеността. Постъпили са през годината 107 броя 

от този вид .Кражбите са най разпространеното в района престъпление 

против собствеността - те са 94 броя или 54.7 % от постъпилите НОХД 

през 2007 година. През 2005 година  са извършени 88 броя кражби, а през 

2006 година- 76 броя. Налице е  тенденция към увеличаване на броя на 

извършените престъпления от този вид през годините. Това се обяснява с 

икономическия спад в развитието на района, на увеличаващата се 

безработица, на промяната в етническия състав на населението, на 

постепенното обедняване на населението. В сравнение с  предходните 

години се отчита намаляване на престъпленията по чл.201-211 от НК. През  

2005 година  са постъпили 9 броя дела по тези членове, през 2006 година-

също такава бройка, а през 2007 година-5 броя, което е 2.9% от общия брой 

на постъпилите НОХД. 

На второ място са общоопасните престъпления- 49 бр. и са  28.5% от 

постъпилите НОХД през 2007 година. От тях  делата за престъпления по 

чл.343б  от НК  са  44 броя. В сравнение през 2005 година тези дела са 

били 23 броя, а през 2006 година-25 броя. Налице е завишаване на 

престъпленията  от този вид. Гражданите в района  явно са станали доста 

недисциплинирани шофьори, не спазват правилата и културата на 

поведение на пътя. Често сядат зад волана неправоспособни или 

употребили алкохол. 

На трето място са престъпленията против личността – 5 броя за 2007 

година. Те бележат тенденция на относително постоянно  постъпление. 

В Районен съд Павликени не са разглеждани дела със значим 

обществен интерес, от компетентността на районните съдилища. 

           

        Общият брой на съдените лица през годината е 306  при 287  за 2006 

година и 294 за 2005 година.  
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Осъдените  лица през 2007 година са 213, което е  69.6% от общо  

съдените лица. Осъдените лица през 2005 година са  259 броя, което е     

88.1% от общо съдените лица през тази година, а през 2006 година са 245, 

което е 85.4% от общо съдените през тази година. 

          Налице е тенденция към намаляване броя на осъдените лица от общо 

съдените лица. 

          Осъдените непълнолетни лица са 18 при същия брой  за 2006 г.  и 17 

броя   за 2005 г. Броят на осъдените непълнолетни е 8.5% от общо 

осъдените лица през 2007 година, през 2005 година  - 6.6%, а през 2006 

година -7.3% Видно е, че има тенденция към  увеличение броя на 

осъдените непълнолетни лица в района. 

  Осъдени лица по  НОХД  през 2007 година-183 броя., а по чл.78а от 

НК са 30 броя. От тях 126 лица са осъдени за престъпления против 

собствеността, 44 лица са осъдени за общоопасни престъпления, 8 броя за 

престъпления против личността. 

          От наказанията, налагани на подсъдимите най-много са условните 

присъди лишаване от свобода до 3 години-67 броя, следвани от 

пробациите -53броя и глобите-10броя.   47  броя от постановените присъди 

лишаване от свобода  са ефективни. 

          

       7.Оправдателни присъди. 

Оправданите лица са  37 броя - с 14 броя повече от предишната 

година и   с 23 броя повече от 2005 година. Има тенденция към увеличение 

на оправданите лица.Това се дължи основна на  недобрата  работа на 

органите на предварителното разследване както по отношение на спазване 

на материалния закон, така и по отношение на спазване на процесуалните 

правила. 

 

 

           БЮРО СЪДИМОСТ 

През годината са издадени 6174 броя свидетелства и справки за 

съдимост. Следва да се вземе предвид, че 2007 година бе година, в която 

се проведоха местни избори за кметове на общини, на населени места и 

общински съветници. Това е с 331 броя повече от предходната година и 

1214 броя повече от 2005 година.. В „Бюро съдимост” бе създадена  добра 

организация  на работа с оглед навременното обслужване на гражданите и 

въвеждането на  информацията от бюлетините за съдимост по програмата 

Lot 4 „Разработка и внедряване на система за издаване на свидетелства за 

съдимост”.  

         

 Приложение № 1 

 

            ІІІ. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ 
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        1. Брой на постъпилите изпълнителни дела. 

        В Районен съд Павликени през 2007 година  са постъпили общо 55  

бр. изпълнителни дела, от които 11 броя в полза на държавата, 9 бр. в 

полза на ЮЛ търговци и 35 бр. в полза на граждани. Извършена е 1 брой  

продажба на движими вещи, 7 бр. на недвижими вещи,   2 въвода, 37 бр. 

описа. 

 

2.Брой на свършените изпълнителни дела 

През 2007 година 64 броя изпълнителни дела са свършили чрез 

реализиране на вземането, което е с 13 броя повече от предходната 

година. 32 броя изпълнителни дела са изпратени на друг съдебен 

изпълнител. 

Росен Радев  за  6 месеца е разгледал 31 броя от постъпилите 

изпълнителни дела, свършил  е 76 броя изпълнителни дела. 

Александър Костов за 3 месеца и половина е разгледал 16 броя от 

постъпилите изпълнителни дела, свършил  е 11 броя изпълнителни дела. 

Цветомил Горчев за 2 месеца и половина е разгледал 8 броя от 

постъпилите изпълнителни дела, свършил  е 25 броя изпълнителни дела. 

 

 

3.Сравнителен анализ на постъпленията през последните три 

години /вкл.2005 година/  

 
Общо  постъпилите изпълнителни дела  за 2007 година са  55 

броя  при   106 броя за 2006 година и  245 броя за 2005 година. Налице е 

чувствително намаляване на постъплението на изпълнителни дела в 

Районен съд Павликени. Отчитам, че това се дължи както на намалението 

на гражданските дела, така и  на активно действуващите частни съдебни 

изпълнители. Следва да се отчете и голямото текучество на държавни 

съдебни изпълнители в районния съд. През годината са работели като 

такива трима души, за които е било нужно  и адаптиране  и навлизане в 

материята. 

 

ОБЩО през 2007 година е работено по 1090 бр. изпълнителни 

дела. Свършените изпълнителни дела са 112 броя. Несвършените 

изпълнителни дела в края на отчетния период са 978 броя, което  е с 57 

броя по-малко от несвършените изпълнителни дела в предходната година. 

 

ОБЩО дължимите суми по изпълнителни дела  през годината са 

били  8 147 620 лева при  11 142 670 лева  за 2006 година и при 12 790 613 

лв.  за 2005 година. 

Събраните суми  през годината са 116 957лева. Те се разпределят 

както следва: 

Росен Радев   е събрал 61 839лева.  

Александър Костов е събрал  27 489лева 
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Цветомил Горчев е събрал  27 629лева 

 

 В края на 2007 година е останала несъбрана сума от 7 871 503лева. 

 

         Приложение №2. 

 

 СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯ: 
    

  През 2007 година в   службата по вписванията бяха извършени 5 538 

вписвания – с 336 броя повече от предходната година. Бяха  вписани 2041 

продажби на имоти, 187 дарения, 19 замени, 197 договорни ипотеки и 30 

законови ипотеки. Вписани бяха 71 възбрани и 14 броя искови молби. 

Извършени бяха 337 устни справки, издадени са 504 броя заверени 

преписи и 1206 удостоверения за вещни тежести. 

       Има още какво да се желае по отношение на взаимоотношенията 

между съдията по вписванията, служителката от службата при Агенцията 

по вписванията, нотариусите и гражданите. В края на годината при 

извършена инцидентна проверка в службата бяха установени нередности 

при издаване на удостоверенията за вещни тежести и за комплектуването 

на сделките за вписване с плантени ДТ. Сделките от нотариусите 

пристигаха некомплектувани с ДТ или няколко ДТ бяха внасяни на една 

вносна бележка,което забавяше  вписването. Със заповед на председателя 

на съда бе определен реда за приемане на заявленията и документите от 

нотариата, реда за издаване на удостоверенията за вещни тежести, както и 

получаването им. 

Сезирано бе  Министерството на правосъдието и в началото на 2008година 

бе извършена проверка от инспектората на Министерството на 

правосъдието. Към момента на изготвяне на доклада не беше получен 

доклада от проверяващия инспектор. 

 

        ІV. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА 

     

        ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 
 

        1. Сграда, оборудване, проблеми 

 

        Съгласно договор  за учредяване на право на ползване върху 

недвижим имот - частна общинска собственост от 02.01.2003 г. Районен 

съд гр. Павликени  ползва безвъзмездно  помещения, находящи се на 

първи етаж от сграда “Общежитие СПТУ ”Ил.Златев” в кв.91 УПИ   II по 

ПУП на гр.Павликени на ул. ”В.Петлешков” №1. Останалите помещения 

от етажа /6 на брой/ се ползуват от  Районна прокуратура гр. Павликени. 

Условията на работа на съдии и служители в съда не са добри. Няколко 

служби с различни функции се помещават в едно помещение и това 
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затруднява както работата им, така и бързото и качествено обслужване на 

гражданите. Липсват помещения за  четене на делата. Сега гражданите - 

страни по делата, както и техните пълномощници се запознават с делата 

на крак  и се получава струпване на много хора в деловодствата на съда. 

Липсва стая за адвокатите. Съгласно   изисквания  от  Висшия  адвокатски  

съвет такава стая следва да бъде оборудвана и да се ползва от адвокатите. 

Чакалнята на една от съдебните зали се обособи  като стая за арестантите, 

с оглед водените от конвоя арестанти да не се смесват с гражданите в 

коридора на етажа. Липсва и помещение за откриване на работно място на 

обслужващата банка в съда. Офисът на обслужващата районния съд банка 

се намира на 20минути път от съда - в центъра на града, което затруднява 

гражданите при плащането на дължимите такси и разноски. Плачевно е 

положението с  наличните архиви. Сега за архиви се ползват  мокрите 

помещения на етажа. Това  прави невъзможно опазването и съхраняването 

на делата. Последните са подложени на постепенно унищожение, а следва 

да се има предвид, че срока за пазене на делата е  10 години, като за  

нотариалните дела и документи срокът за пазене е  75 години. Следва да се 

вземе предвид, че е необходимо отделните служби и деловодства  да имат 

отделни архиви, което понастоящем не може да се осигури. Необходимо е  

и  обособяване на отделно помещение за  архив за дела и документи, 

съдържащи класифицирана информация.   

Обзавеждането на кабинетите, с изключение този на председателя, е 

извършено със стари мебели.  

Отоплението на стаите се извършва с климатици. Заседателните зали 

се отопляват с климатици. 

Частично е разрешен и проблема с осветлението на помещенията 

като в повечето от тях са монтирани  нови осветителни тела. 

Това е единственият съд в Република България, който се 

помещава в действуващо ученическо общежите. 

В съда нямаше съдебна охрана и влизането в сградата и помещенията 

ставаше свободно. Имаше инцидент с представител на прокуратурата, 

който бе нападнат и бит в кабинета му. Към момента на предаване на 

доклада  вече имаме съдебна охрана и са назначени двама 

служителя.Изградихме клетки за арестанти, както и осигурихме  места за 

съдебната охрана  на етажа и оборудвано място за контролно-

пропусквателен пункт. 

Не функционира и работно място на офиса на обслужващата ни 

банка поради липса на помещение за това и поради неефективност за 

банката, което налага гражданите да внасят таксите в  офиса, намиращ се в 

центъра на града. Това създава много затруднения. 

 

През 2005 г. с решение на общински съвет гр. Павликени  бе дадено 

съгласие за отреждане на терен за строителство на Съдебна палата чрез 

дарение и бе сключен договор за дарение на терен от 760 кв.м. в идеалния 

център на града за нуждите на РС Павликени за изграждане на съдебна 
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палата. Беше сключен договор между ВСС като възложител и Консорциум 

„СЪННИСТРОЙ” с водещ съизпълнител „СЪННИКОМ” ЕООД гр. София  

като изпълнител за обект „Проектиране и строителство на 

съдебна палата гр.Павликени”. Подписано е тристранно 

споразумение между ВСС, Министерството на правосъдието и 

изпълнителя за встъпване на МП в правата и задълженията по сключения 

договор. Понастоящем  се изготвя идеен проект за съдебната палата. 

Предстои  завършване на идейния, изготвяне на работен проект и 

започване на строителството, за които е осигурено финансиране от 

Министерството на правосъдието. С новия проект за съдебна палата 

изцяло ще се решат всички приблеми във връзката с материалната база на 

съда и съдии и съдебни служители ще могат да работят в подходяща 

обстановка при нормални условия, отговарящи на  европейските 

изисквания и нормативи. 

 

2.Техническо оборудване-компютри, мрежи, програмни продукти, 

проблеми. Инсталиране на  отделните програмни продукти, 

разработени по ЛОТ-ове на програма ФАР. 

 

В  Районен съд гр.Павликени се работи с компютри. Двете съдебни 

зали  и   единия от съдебните секретари са оборудвани с компютри, 

доставени от Агенцията по вписвания. В залите, съдийските кабинети  и 

деловодствата се работи с лазерни принтери. По програма  ФАР получихме 

11 бр. компютри  с три лазерни принтера и  от фирма “СИ ЕН СИС” 

получихме 1бр. компютър за държавния съдебен изпълнител. 

  В периода от 3 – 4 ноември 2007г. бе извършена кражба на 2бр. 

Компютри и 1 лазерен принтер от помещението на съдебно-

изпълнителната служба. Уведомено е Министерството на правосъдието за 

доставянето  на компютър за държавния съдебен изпълнител с оглед 

внедряване на автоматизирана програма в съдебно изпълнителната служба.  

Работи се в мрежа. Съдиите ползуват програма Апис. Използува се и  

счетоводна програма за ведомостта и осигуровките, специален софтуеар за 

службата по вписванията и в служба „Бюро съдимост”. Няма програмен 

продукт за съдебно-изпълнителната служба. 

 

В ПРС са необходими още 3 бр. компютри: за секретар-

протоколистите и съдебно-изпълнителната служба, както и 4 броя лазерни 

принтера, 1 брой скенер и 14 броя UPS- а.  

Изградена е 100MBit-ова мрежа с входни точки до стаите на съдии, 

деловодители, съдебни секретар-протоколисти, заседателни зали. 

В съда има един ксерокс,  получен целево през 2002година. Работи  

МФМ-принтер, факс, копир, но същият трудно поема големия брой копия  

на документи, които се правят. Тонер касетата е за 6000 стр. и се нуждае от 

честа смяна на тонера.  
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Има необходимост и  от  нова телефонна централа. 

    Инсталирана бе  програма за разпределение на делата по случаен 

принцип и  това разпределяне вече  е факт. 

Инсталирана бе програма по Lot 4 „Разработка и внедряване на 

система за издаване на свидетелства за съдимост” на изпълнителя 

Lirex.Проблем е липсата на антивирусна програма. 

В съда няма отпусната щатна бройка за системен  администратор, 

няма сключен договор с обслужваща компютрите фирма и   появилите се 

проблеми се решаваха инцидентно. Следва да се отчете, че в гр.Павликени 

липсва фирма, която да поеме поддръжката на компютрите. Срещаме 

затруднения  при отремонтиране на компютърната техника. 

През изминалата година 3 съдии и 5 служителя се обучаваха в курс 

по компютърна грамотност  и получиха сертификат за компютърни 

умения- ECDL,издаден от Лабораторията по телематика при БАН   

гр.София .Освен това  5 служителя и 2 съдии  се обучаваха в курс по  

компютърна грамотност в Центъра за обучение и квалификация 

“Интелекти” ООД В.Търново,преминаха успешно теста и получиха 

сертификат  IT  Card. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Като обобщение работата на съдии и служители в Районен съд 

гр.Павликени бе доста добра. Съдии и служители  полагаха максимални 

усилия за своевременна и качествена работа,за бързо движение на делата и 

своевременното им приключване.  

      

Постъпилите дела в районен съд Павликени бяха с 43 броя повече от 

постъплението предишната година. Свършените дела са с 8 броя повече от 

свърщените дела в предходната година. Разгледаните наказателни дела 

бяха повече от гражданските. Висящността на делата в края на 2007 година 

бе намалена и сведена до 134 броя - с 12 броя по-малко в сравнение с края 

на 2006 година. Свършени в срок до 3 месеца са 85% от делата. 

Обжалваните и протестирани актове на съда са с 16 броя по-малко в 

сравненише с предходната година. Следва да се отбележи, че районният 

съдия Цветомил Горчев през последните два месеца и половина работеше 

и като държавен съдебен изпълнител. 

В съдебното изпълнение през годината бе работено по  1090бр. 

изпълнителни дела, като  несвършените изпълнителни дела са намалели с 

57 броя. 13 броя повече изпълнителни  дела са свършени чрез реализиране 

на вземането. Събраните суми  по изпълнителни дела през годината са 116 

957лева. 

Съдията по вписванията е разпоредил  5 538 вписвания , което е с 

336 броя повече от предходната година. 
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В „Бюро съдимост” бяха издадени 331 броя повече  свидетелства и 

справки за съдимост в сравнение с предходната година. 

На 19 юни 2007 година се подписа Меморандум за сътрудничество 

между  съда и Сдружение с нестопанска цел „Център по медиация” 

гр.В.Търново с цел осигуряване на защита на правата и законните интереси 

на гражданите чрез подпомагане на решаването на спорове помежду им по 

взаимоизгоден бърз и ефективен начин и утвъждаване на медиацията кат 

алтернативен  способ за бързо и ефективно решаване на спорове. 

През годината с оглед прозрачност на работата работи добре и с 

медиите. Освен  изнасяне на информация за работата на съда в местната 

преса, беше дадена гласност в централната преса,включително и няколко 

ежедневника, както и се излъчи репортаж по БТВ относно лошите битови 

условия на труд на  съдии и служители в съда,както и липсата на съдебна 

охрана. В местния вестник „Павликенски глас” бе открита рубрика 

„Законът близо до нас”, където бяха разяснени на гражданите  

въпроси,касаещи  института на споразумението по НПК, правата и 

задълженията на съдебните заседатели, както и процедурата по 

призваването. 

През годината всички съдии участвуваха в семинари, организирани 

от НИП, някои от съдебните служители също участвуваха в семинари, 

организирани от сдружението на съдебните служители и НИП.  

 С оглед големия брой,  делата се насрочваха всеки ден, включително 

и следобед. Районните съдии успяваха да изготвят актовете си в срок.  

Справки и удостоверения се даваха по всяко време при поискване. 

Свидетелствата за съдимост се издаваха веднага, до края на работния ден 

или най-късно на другия ден. Районните съдии разглеждаха делата   без 

профилиране към определен вид дела. 

         В съда на видно място е поставена „Кутия за корупционни сигнали”. 

Назначена е комисия, която ежеседмично съставя протокол, съгласно 

указанията на ВСС. Досега не са констатирани сигнали  за корупция. 

Считам, че са необходими повече средства за закупуване на 

оборудване, консумативи, правна литература, софтуеар.  

Необходимо е организиране на обучение на съдии и служители за 

работа с новия деловоден софтуер.  

С оглед предстоящото внедряване на програмата за  управление на 

съдебните дела, както и поради изискванията на ВСС за изготвяне и 

поддържане на интернет страница на съда е необходима допълнителна 1  

щатна бройка за системен администратор. 

Необходимо е организиране на повече семинари за уеднаквяване на 

практиката по граждански и наказателни дела. Считам,че ще срещнем 

затруднения по прилагане на разпоредбите на новия ГПК, така,  че такъв 

семинар е от изключително значение. 

  

По отношение на това дали е обобщавана съдебната практика на 

районния съд по чл.56 а ал.2 т.2 от ЗСВ: тъй като в Павликенски районен 
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съд работят малък брой съдии, при наличие на  съмнение относно 

решаване на даден проблем, инцидентно се е извършвало  съвещаване 

между съдиите, с оглед  не постановяване на  противоречиви решения. 

През месец юни 2007 година се проведе  среща с прокурорите при районна 

прокуратура Павликени по тълкуване на  приложението на  института на 

освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно 

наказание за престъпления по чл.343б ал.1 от НК, когато са налице 

законовите предпоставки на чл.78а от НК и счетохме, че е неприложим 

института на чл.78а от НК при  транспортните престъпления по чл.343б от 

НК. В края на м. ноември излезе тълкувателно решение на ВКС  в тази 

насока. 

През годината срещнахме затруднения по тълкуване на 

съотношението на разпоредбата на чл.249 от НК и кражбата в случай 

отнета дебитна карта и използувана за теглене на суми от банкомат, 

особено след изменението на разпоредбата  - изискване за причиняване на  

значителни материални вреди.Считаме, че  новото изменение  стеснява  

доста приложението на  този текст и почни го обезмисля. 

Възникнаха известни разногласия по отношение преценката на 

дадените  показания на свидетел  в разпит пред съдия  в досъдебното 

производство  преди привличането на обвиняем. 

Натъкнахме се  и на друго  противоречие, обаче при  НАХ делата. 

Административно-наказващият орган по  ЗАДС и  по ЗГ счита,че е 

извършено  престъпление и информира прокуратурата като продължава 

своите действия по установеното нарушени и издава НП. През това време 

прокуратурата внася в съда предложение по 78а от НК или обвинителен 

акт. Считаме, че се нарушава принципа  non bis idem. 

 Необходимо е да се обсъдят тези, както и други поставени от  колеги 

от други районни съдилища въпроси на семинари,организирани от ВТОС и 

да се вземат съответни решения с оглед уеднаквяване на практиката. 

В заключение искам да благодаря на всички съдии и служители за 

цялостния им принос за постигнатите добри резултати през 2007 година и 

да си пожелаем здраве и хъс за нови успехи в личен и служебен план! 

За 2008 година основни цели   в работата на съда ще бъдат: 

окончателно решаване на въпроса с техническото оборудване на съда с 

компютри, принтери, скенер, USB устройства, оборудване на едната 

съдебна зала със звукозаписна техника, внедряване на съдебна деловодна 

програма, обучение на съдии и служители за работа с нея, изготвяне на 

интернет страница на съда, започване внедряване на програма в съдебно-

изпълнителната служба, приключване на етапа проектиране на съдебната 

палата и поставяне начало на строителството. 

В кадрово отношение  е необходимо да бъде увеличен броя на 

съдебните служители с 1 щатна бройка за системен администратор с оглед  

новите  изисквания по информационните технологии. 
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От финансов аспект е необходимо осигуряване такъв бюджет, при 

който съда да функционира нормално, за да бъдат извършени  промените и 

да бъдат изпълнени поставените цели. 
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                      Изготвил:.................................................... 

                                Председател на ПРС /Ев.Карагенова/ 

 


