
 

 

                       О Т Ч Е Т Е Н  ДО К Л А Д 

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 2010 година 
        

Изминалата 2010 година бе изключително натоварена, 

динамична, изпълнена с предизвикателства. Няколко  бяха най-

важните направления през годината, където имаме големи 

успехи. Първо: Бе въведена в експлоатация Съдебната палата, 

извърши се обзавеждането й и през месеците август-септември се 

нанесохме в нея, с което се реши въпросът за материалната ни 

база. Второ: Рекордно увеличаване на броя на разгледаните и 

свършени през годината граждански и наказателни дела и то при 

намален съдийски състав. Трето: Бе извършена проверка от съдии 

от ВТОС,  завършила с положителна оценка на работата на ПРС.  

Четвърто: Бе увеличен съставът на съдебните служители в съда с 

една бройка „огняр, той и поддръжка”. 

Имаше и недотам добри моменти: През годината нямаше 

финанси за абонамент на правна литература, на правно-

информационна система „Апис” за всички районни съдии. Бяха 

наложени редица ограничения по отношение на консумативи и 

други разходи. Районният съдия Горчев не бе повишен на място в 

ранг. Районният съдия Екатерина Стоева продължи да бъде 

командирована в СРС и през цялата година  районните съдии 

работеха при повишена натовареност в намален състав. 

 

І. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 

         

1.  Брой на делата за разглеждане през 2010година 

         Брой на заварените несвършени дела, висящи в 

началото на 2010година. 

        Настъпването на 2010 година завари  143 несвършени дела от 

предходни години, от които 102 граждански дела и 41 

наказателни дела. За сравнение в началото на 2009 г. имаше 

заварени 138 броя несвършени дела от предходни години.  82 

броя от тях  граждански дела и 56 броя  наказателните дела. В 

началото на 2008 година имаше заварени 134 бр. несвършени 

дела от предходни години -  69 броя   граждански дела и 65 броя 

наказателните дела. Увеличението на несвършените дела в 
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началото на 2010 г. се дължи на по-голямото постъпление на 

граждански дела в съда, на процедурите по ГПК-призоваване на 

страните, изпращане исковата молба за писмен отговор и 1-

месечен срок, изготвяне на проекто-доклади, разпореждания на 

съда преди насрочване на делото, разглеждане на самото дело, 

усложнения в процеса. Несвършените наказателни дела в 

началото на 2010 г.бележи значително намаление. 

        От  висящите заварени граждански дела най-много - 29 бр. са 

по облигационни искове, следвани от делата по СК - 22 бр. 

исковете по СК и  делбите – 20 бр., за разлика от предходната 

година, когато най-много от висящите заварени граждански дела 

са били по СК, следвани от облигационните искове. 

          Намалена е чувствително висящността на заварените 

наказателни дела. Останалите висящи наказателни дела са 17 

броя НОХД, 2 бр. НЧХД, 5 бр. по 78а от НК, 3 бр. реабилитации, 

2 бр.принудителни медицински мерки по Закона за здравето, 2 

бр. ЧНД и 10броя дела по ЗАНН. 
 

Брой на постъпилите дела през 2010 година – 

граждански, наказателни. Средномесечно постъпление на 

един съдия на база 12 месеца 

           През 2010 година има рекорден брой на постъпили 

граждански дела – 1003 броя, от които 956 са новообразувани, 

45 броя са получени по подсъдност и 2 броя са върнати от горна 

инстанция за продължаване на разследването. Най-голям брой са 

постъпилите дела по облигационни искове – 73 бр., следвани от 

тези по СК – 62 бр. от които 14 бр. са исковете за развод, 20 бр. са 

молбите за развод по взаимно съгласие, 10 бр. са исковете за 

издръжка, 8 бр. са исковете за изменение на издръжка. Постъпило 

е 1бр. дело по вещен иск, 9 бр. са делбите, 15 бр. са исковете по 

КТ. 169 бр. са други дела, от които 10 бр. по Закона за домашното 

насилие, 69 бр. за по Закона за закрила на детето. Заповедните 

производства по чл. 410 и чл. 417 от ГПК са 674 броя. 

           Постъпилите граждански дела  са разпределени по съдии 

посредством  програмата  за случаен избор както следва: 

          Съдия Евелина Карагенова е разгледала 244 броя 

граждански дела или 24.33%  от постъпилите граждански дела. 
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           Съдия Радка Цариградска е разгледала 381   броя от 

постъпилите граждански дела или 37.98%  от постъпилите 

граждански дела. 

           Съдия Цветомил Горчев е разгледал 378  броя от 

постъпилите граждански дела или 37.69%  от постъпилите 

граждански дела. 

 

         През 2010 година в Районен съд Павликени са постъпили   

583 бр. Наказателни  дела. Най-голям е броят на постъпили дела 

и тази година  за общоопасни престъпления - 59 бр., от които 47 

бр.  за престъпления в транспорта, 4 бр. за отнемане на МПС, 2 

бр. за престъпления, свързани с наркотични вещества, следвани 

от престъпленията  против собствеността – 53 броя. Постъпилите  

наказателни дела от общ характер са 143 или 15 бр. повече от 

предходната година, а постъпилите дела по 78а от НК са 33 броя. 

През годината са проведени 176 броя разпити пред съдия на 

обвиняеми и свидетели. Постъпили са  27  броя дела по мерки за 

неотклонение. Постъпилите дела по ЗАНН са 55 броя.  

          Постъпилите наказателни дела  са разпределени по съдии 

посредством  програмата  за случаен избор както следва: 

          Съдия Евелина Карагенова е разгледала 101 броя от 

постъпилите наказателни дела,  или 17.32%  от постъпилите 

наказателни дела. 

          Съдия Радка Цариградска е разгледала 228 броя от 

постъпилите наказателни дела, или 39.11%  от постъпилите 

наказателни дела. 

          Съдия Цветомил Горчев е разгледал 254 броя от 

постъпилите наказателни дела, или 43.57%  от постъпилите 

наказателни дела. 

                     

Общото постъпление на дела в Районен съд Павликени  

през 2010 година  бе 1586 броя, от които 1003 броя  

граждански дела и 583 броя наказателни дела. Те се 

разпределят по съдии както следва: 

         Съдия Евелина Карагенова е разгледала 345 броя от 

постъпилите дела,  или 21.75 % от общо постъпилите дела. 

         Съдия Радка Цариградска е разгледала 609 броя от 

постъпилите дела,  или  38.40 % от общо постъпилите дела. 
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         Съдия Цветомил Горчев е разгледал 632 броя от 

постъпилите дела, или 39.85 % от общо постъпилите дела. 

         Разпределението е извършвано на принципа на случайния 

подбор по програмата от ВСС. Разпределението на делата бе 

извършвано от председателя на съда. През годината нямаше 

профилиране на съдиите за разглеждане на определен вид дела-

граждански или наказателни.   

 

Сравнителен анализ на постъпленията през последните 

три години /вкл. 2008 г./. 
         Наблюдава се небивал досега рекорд в постъплението на 

граждански дела:  

През   2008  година  -   407  броя, 

 През  2009  година  -   705  броя, 

  През  2010  година  -  1003  броя.                    

Увеличението на постъплението се дължи преди всичко на  

образуваните частни граждански дела по чл. 410 и чл. 417 от ГПК 

- 674 броя. В същото време постъплението  на останалите видове 

граждански дела през последните три години по видове е 

следното: 

 

 По семейния кодекс през  2008 година - 108 броя 

                                              2009 година -   74 броя 

                                              2010 година -   62 броя 

Забелязва се намаляване  на постъпилите дела по СК и то 

най-вече разводите. Има леко увеличение на делата за издръжка.     

  

 Облигационни искове  през  2008 година -  39 броя 

                                                  2009 година  - 57 броя 

                                                   2010 година - 73 броя 

 Има увеличаване на броя на този вид дела в сравнение с 

предходни години, което говори, че  все повече граждани и 

фирми се обръщат към съда да търсят своите вземания от 

длъжници.  

   Вещни искове            през    2008 година   -  7 броя 

                                                   2009 година  -   3 броя 

                                                   2010 година  -   1 броя. 

    През последните години все по-малко граждани от 

съдебния район водят дела от този вид. 
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Делби                      през       2008 година - 16 броя 

                                                        2009 година - 18 броя 

                                               2010 година -  9 броя. 

Налице е намаляване на постъплението на исковете за 

делба. Явно гражданите предпочитат да извършват извънсъдебни 

спогодби, с които се избягва дългия двуфазен режим на делбата. 

    

Дела по КТ              през      2008 година - 14 броя 

                                               2009 година - 18 броя  

                                               2010 година - 15 броя. 

Налице е сравнително устойчиво постъпление на делата от 

този вид. 

Общо при наказателните дела през последните три години 

в Районен съд Павликени   се наблюдава  увеличение  в 

постъплението. 

През 2008 година - 491 броя дела, 

                        през 2009 година - 525 бр., 

                    през 2010 година - 583 броя дела от този вид. 

Най-много  и тази година са делата за общоопасни 

престъпления- 59 бр., следвани от делата за престъпления против 

собствеността – 53 бр. които са характерни за региона, 9 бр. са 

делата за престъпления против стопанството,  7 бр. са делата за 

престъпления против брака, семейството и младежта,  6 бр. са 

делата за престъпления против личността, 4 бр. дела против реда 

и общественото спокойствие и 1 бр. дело за документно 

престъпление. 

55 броя са НАХД, като най-много са жалбите против 

наказателни постановления  по Закона за движение по пътищата, 

следвани от тези по Закона за митниците, Закона за защита на 

потребителите и Закона за горите. 4 броя са заведените дела по 

УБДХ. 

Ето какво е  било постъплението на наказателните дела през 

последните три години по видове: 

  

НОХД                        през  2008 година  - 148 броя 

                                             2009 година  - 128 броя 

                                             2010 година  - 143 броя 
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 НЧХД                       през  2008 година  -     7 броя 

                                             2009 година  -     4 броя 

                                             2010 година  -     1 броя 

 

Дела по 78а от НК през     2008 година  -   27 броя 

                                             2009 година  -   23 броя 

                                             2010 година  -   33 броя 

 

Разпити пред съдия през   2008 година  - 146 броя 

                                             2009 година  - 169 броя 

                                             2010 година  - 176 броя 

 

Административно-наказателни дела  

                                   през  2008 година   -   57 броя 

                                            2009 година    -  50 броя 

                                            2010 година   -   55 броя 

През 2010 година е налице увеличаване на наказателните 

дела от общ характер, делата по 78а от НК, АНХД и разпитите в 

сравнение с предходната година. При НЧХД се наблюдава трайно 

намаляване на броя на постъплението. 

 

Дела за разглеждане в Районен съд Павликени 

         Общо в Районен съд Павликени са разгледани  1729  

дела, от които 1105 бр. граждански дела и  624 броя 

наказателни дела.  

    За сравнение: 

    2008 година е започнала с останали несвършени от 

предходната година дела - 134 броя. Постъпилите дела бяха 898 

броя, от които 407 бр. граждански дела и 491 броя наказателни 

дела. Разгледани общо бяха 1032 броя дела.  

  2009 година е започнала с останали несвършени от 

предходната година дела - 138 броя. Постъпилите дела бяха  1230 

броя, от които 705 бр. Граждански дела и 525 броя наказателни 

дела. Разгледани общо бяха 1368  броя дела. 

 2010 година е започнала с останали несвършени 143 броя 

дела от предходни години. Постъпилите бяха 1586 броя, от които 

1003 граждански дела и  583 наказателни дела. Разгледани бяха 

общо  1729 броя дела. 
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Тези данни говорят  за обема на работата на районните 

съдии, работещи в гр. Павликени. Следва да се вземе предвид, че 

през цялата 2010 година районните съдии работеха в намален 

състав - трима от общо четиримата съдии по щат. 

 

Районните съдии разглеждаха през годината  дела както 

следва: 

Евелина Карагенова – 110 наказателни и 266 

граждански дела или общо 376 броя, от които е свършила  357 

бр. дела, което е 95 % от общо разгледаните от нея дела през 

годината. 

 Радка Цариградска - 243 бр. наказателни дела и 423 бр. 

граждански дела - общо 666 бр. дела, от които е свършила 625 

бр. дела, което е 94 %  от общо разгледаните от нея дела през 

годината. 

 Цветомил Горчев - 271 бр. наказателни дела и 416 бр. 

граждански дела - общо 687 бр. дела, от които е свършил 633  

бр. дела, което е 92 %  от общо разгледаните от него дела през 

годината. 

  

Движението на съдебните книжа и дела  е организирано 

съобразно изискванията на Правилника за работа на съдебната 

администрация в районите, окръжните, военните и апелативни 

съдилища. Делата се завеждат, образуват и насрочват съобразно 

правилника. Председателят на съда своевременно в рамките на 3 

дни образува делата при спазване на сроковете, посочени в 

Правилника. Те се разпределят 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 суми от детски влог не се образуваха Чгр.Д и се 

събираха такси само за издаване на удостоверение.  
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Делата по чл. 310 от ГПК /бързи граждански производства/, 

както и по чл. 390 от ГПК /обезпечения на бъдещи искове/,  

исканията по чл. 161 от НПК, незабавните производства, 

разпитите, ЧНД по чл. 243 от НПК  се разпределят на дежурен 

съдия. 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 средно по 10 дни в месеца 

по предварително изготвен  график. Заповедните производства по 

чл. 410 и чл. 417 от ГПК се разпределят  на случайния принцип. 

Издадена е заповед от председателя на съда за разглежданите от 

дежурните съдии дела, която се спазва стриктно. Внедрена е  

програма за управление на съдебните дела. 

 Разглеждането на 970 броя граждански дела е продължило 

до 3 месеца от постъпването  на делото в съда до свършването 

му. Това  са 95 % от свършените дела от този вид при 91% за 

предходната година и 78% за по-предишната година. Делата, 

приключили над 3 месеца от постъпването на делото до 

свършването им са делби . 

При наказателните дела  разглеждането на  544 броя е 

продължило  до три месеца от постъпването на делата в съда до 

приключването им. Това са  92% от свършените дела от този вид 

при 91% за предходната година и 90%  за по-предишната година.   

През 2010 година в районен съд Павликени са 

разгледани 1729 бр. дела в 1642 съдебни заседания. Свършени 

са 1615 бр. дела, като 94 % са приключили в срок 3 месеца. 

          През 2008 година в районен съд Павликени са разгледани 

1032 бр. дела  в 1344 съдебни заседания. Свършени са 894 бр. 

дела, 85 % от делата са приключили в срок до 3 месеца. 

          През 2009 година в Районен съд Павликени са разгледани 

1368 броя дела в 1204 заседания. Свършени са 1225  броя дела, 

91% от делата са приключили в срок 3 месеца. 

          Повечето дела са приключили в едно заседание, а 

заповедните производства се решават в закрито заседание. Не е 

допускано неоснователно отлагане на дела. Съдиите 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 
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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, промяна на  

местожителството на страна по наказателно дело и необходимост 

от събиране на допълнителна информация за установяване на 

местоживеенето. 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.  

 

2. Брой на свършените дела граждански, наказателни. 

Средномесечно свършени дела на един съдия на база 12 месеца. 
          През 2010 година в Районен съд Павликени са свършени 

1026 бр. Граждански дела. 

         Свършените се разпределят по съдии  както следва: 

         Съдия Евелина Карагенова е свършила 249  броя 

граждански дела,  или 24.3 % от общо свършените дела от този 

вид. 

         Съдия Радка Цариградска е свършила 393 броя 

граждански дела, или 38.3 % от общо свършените дела от този 

вид. 

         Съдия Цветомил Горчев е свършил  384 броя граждански 

дела, или 37.4 % от свършените дела от този вид. 

                   

        През 2010година в Районен съд Павликени са свършени  589 

бр. Наказателни  дела. От тях 445 броя  наказателни дела са с 

постановен акт по същество, 92 броя са завършили със 

споразумение, 49 бр. прекратени по други причини и  3 бр. са 

върнати за доразследване. Общо свършените НОХД са 144 бр. 

при 133 бр. за 2009 г.  и  159 броя за 2008  г. 

         Свършените наказателни дела  са разпределени по съдии 

както следва: 

         Съдия Евелина Карагенова е свършила 108 броя 

наказателни дела, или 18.3 % от общо свършените дела от този 

вид. 

         Съдия Радка Цариградска е свършила 232  броя 

наказателни дела, или 39.4 % от общо свършените дела от този 

вид. 
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 Съдия Цветомил Горчев е свършил 249 броя наказателни 

дела, или 42.3 % от общо свършените дела от този вид. 

          

       

         Общо свършените дела в Районен съд Павликени  през 

2010 година  са 1615 броя. Те се разпределят по съдии както 

следва:  

        Съдия Евелина Карагенова е свършила общо 357  броя 

дела, или  22.1 % от общо свършените дела. 

         Съдия Радка Цариградска е свършила общо 625 броя дела, 

или 38.7 % от общо свършените дела. 

         Съдия Цветомил Горчев е свършил общо 633 броя дела, 

или 39.2 % от общо свършените дела. 

        

          За сравнение:  през 2008 година свършените дела са 

били 86.63 % от общо разгледаните през годината дела в съда.        

През 2009 година те са 89.55 %, а през 2010 г. те са 93.4%. 

          През 2008 година  85 % от свършените дела са 

приключили в 3 месечен срок от образуването,  през 2009 

година този процент е 91 %, а през 2010 г. този процент е 94. 

 

           Налице е увеличаване на процентите на свършените дела, 

като и при гражданските, и при наказателните дела се наблюдава 

бързо, срочно разглеждане на делата. Това се дължи на опита на 

районните съдии, на тяхното старание и вложени усилия за 

постигане на тези добри резултати. 

           Не се е допускало неоправдана забава при разглеждането 

на делата. С най-висок процент от свършените дела в 3 месечния 

срок са делата по заповедните производства, ЧНД, разпитите. 

73% от гражданските дела по общия ред и 90 % от наказателните 

от общ характер дела /НОХД/ през 2010 година са приключили в 

3 месечния срок. 
 

         Решени дела по същество:  2008 година   -    681 броя 

                                                                   2009 година   - 1008 броя 

                                                                   2010 година   - 1412 броя  

  По видове  през 2010година те се разпределят така: 
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ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА:  

По СК  решените по същество са 54 броя от общо 

свършените 69 броя дела от този вид. 

При облигационните искове  решените по същество са 52 

броя от общо свършените 72 броя дела от този вид. 

При вещните искове решените по същество са 1 броя от 

общо свършените 2 броя дела от този вид. 

При делата за делба решените по същество са 13 броя от 

общо свършените 19 броя дела от този вид. 

По КТ  решените по същество са 10 броя от общо 

свършените 13 броя дела от този вид. 

ОБЩО решените по същество граждански дела са 967 броя 

от общо свършените 1026 броя дела от този вид или 94.2 %. 

 

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА: 

При НОХД решените по същество са 46 бр. от общо 

свършените 144 броя дела от този вид. 

При делата по 78а от НК решените по същество са 35 от 

общо свършените 36 броя дела от този вид. 

ОБЩО решените по същество наказателни дела са 445 от 

общо свършените  589 броя дела от този вид. 

От всички свършени дела, които са  1615  броя, 1412  броя 

дела са свършили с решение по същество. Това е 87.4% от 

свършените дела. За сравнение през предходната година това 

съотношение е 82.3 % от свършените дела, а през по-предната 

година - 76.2 % от свършените дела. 

 

Постановени осъдителни присъди и осъдени лица 

          През 2010 година са внесени  81 броя нови обвинителни 

актове от прокуратурата и 62 броя споразумения или общо 143 

броя наказателни дела от общ характер. Разгледани са общо 160 

броя наказателни дела от общ характер /143 нови + 17 останали 

несвършени от предходната година/. От разгледаните 

наказателни дела от общ характер, внесени с обвинителен акт  34   

броя са приключили със споразумения. От разгледаните НОХД, 

внесени като споразумения, 58 броя са приключили или общо са 

приключили 92 броя споразумения, което е 57.5% от общо 

разгледаните НОХД. 46 броя НОХД са приключили с акт по 

същество - присъда,  3 броя са върнати за доразследване. 
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Несвършени в края на 2010 година са 16 броя НОХД. 

Обжалваните НОХД са 15 бр. Постановена е 1 брой оправдателна 

присъда по НОХД, което е 0.6% от разгледаните НОХД. Общо 

постановените оправдателните присъди са 2 бр.- 1бр. по НОХД и 

1 бр. по НЧХД, което е 1.25% от разгледаните дела от този вид и  

1.4% от свършените дела от този вид. 

        Сравнение на постъплението на внесени обвинителни актове 

от ПРП и внесени споразумения през последните 3 години: 

       2008г.   -   76   обвинителни акта и  72 споразумения. 

               2009г.   -   70   обвинителни акта и  58 споразумения 

               2010г.   -   81   обвинителни акта и  62 споразумения. 

         От общо  135 броя влезли в сила съдебни акта /43 броя 

присъди и 92 Броя споразумения/ по НОХД,  3 броя са 

оправдателните  присъди  влезли в сила, което е  2.2% . 

         6 дела са водени по съкратеното съдебно следствие. 

          

         Общият брой на съдените лица през годината е 211 при 169 

през 2009 година и 245 през 2008 година. 

        Осъдените  лица през 2010година са 185 при  153 през 2009 

година и   206 през 2008 г. 

        Осъдените лица през 2010 година са  87.7% от общия 

брой на съдените лица. 

        Осъдените непълнолетни лица са 12 броя при 7 броя през 

2009 година и 6  броя през 2008 година. 

Броят на осъдените непълнолетни е  6.5% от общо 

осъдените лица при 4.5 % през 2009 г. и при  2.9 %  през 2008 г. 

          Налице е тенденция на увеличаване на броя на осъдените 

непълнолетни лица. 

          Осъдени лица по  НОХД  през 2010 година  са 159, а по чл. 

78а от НК- 26 или общо осъдените лица през годината са 185 

броя. От тях  69 лица са осъдени за общоопасни престъпления, 58  

лица са осъдени за престъпления против собствеността, 4 лица за 

престъпления против личността, 4 лица за престъпления против 

брака, семейството и младежта, 9 лица за престъпления против 

реда и общественото спокойствие, 7 лица за престъпления против 

стопанството, 5 лица за престъпления против 

държавата,държавни и обществени организации и 3 лица за 

документни престъпления. Няма осъдени лица през годината по 

НЧХД. 
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          От наказанията, налагани на подсъдимите най-много са  

наказанията лишаване от свобода до 3 години – 97 броя, от които 

за 61 бр. е отложено изтърпяването на наказанието с изпитателен 

срок   / за сравнение през 2009 година на много бяха налагани 

наказания  пробация/. Следват пробациите – 49 броя, 9 глоби, 2 

бр. лишаване от свобода над 3 год. Ефективните присъди 

лишаване от свобода са  38 при  24 броя през 2009 година и 15 

през 2008 година. 

            

          Прекратени дела 

 При гражданските дела  са прекратени  общо 59 броя  от 

които  15 броя  дела по СК, 20 бр. по облигационни искове, 1 

брой вещни искове, 6 броя дела за делба, 3 бр. дела по КТ, 5 бр. 

по дела по ЗЗДН, 5 броя по заповедните производства и 4 броя 

други дела. Причини за прекратяването е сключена спогодба,  

изпращане по подсъдност, присъединяване към други дела, 

изтичане 6 месечния срок за спрените дела, както и изтичане 

срока  за неизправените искови молби или по искане на ищеца. 

Прекратените граждански дела са 59 броя - това е 5.75% от 

свършените дела. Този процент през 2009 година е бил 

11.2%.Налице е намаляване броя на прекратените граждански 

дела като повечето граждански дела бяха решавани от районните 

съдии по същество. 

При наказателните общ характер дела са прекратени 

общо 98 броя дела, от които 92 броя прекратени със 

споразумение, 3 броя са върнати за доразследване, 3 броя по 

други причини. 

Прекратените общо наказателни дела са  144 броя - това е 

24.4%   от свършените наказателни дела.  

ОБЩО прекратените  граждански и наказателни дела са     

203  броя, което е 12.6% от общо свършените дела. 

 

Върнати за доразследване поради съществени 

процесуални нарушения са 3 броя при 2 бр. през 2009 година и 

при 3 бр. през 2008 година. Причини за това са били  

неконкретизиране на вещи, предмет на престъплението по чл.198 

ал.1 от НК, невключване в доказателствения материал по 

дознанието иззети и приложени веществени доказателства, 

необходими за искана от прокурора експертиза, непосочени в 
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обвинителния акт на пострадалите лица от престъплението и 

респективно причинените им щети за престъпление по чл. 206 

ал.3 от НК. 
 

3.Висящи в края на отчетния период  

 В края на отчетния период са останали несвършени  114 

броя дела – 79  броя граждански дела и  35 броя наказателни 

дела.  
  Висящността както при гражданските така и при 

наказателните дела е намалена. От  висящите граждански дела 

15 броя  са по СК, 30 бр. са облигационни искове, 1 бр. е вещен 

иск, 10 бр. са делби, 6 са исковете по КТ, 3 броя заповедни 

производства  и 14 бр. са други. Освен това следва да се отчете и 

намаления брой районни съдии. От четиримата районни съдии по 

щат, в съда през цялата година работеха само трима, което 

увеличава действителната натовареност на тези съдии. 

         Намалена е висящността на наказателните дела. 

Останалите висящи наказателни дела са 35 броя, които се 

разпределят както следва: 16 броя НОХД, 2 броя по 78а от НК, 5 

брой ЧНД, 12 броя дела по ЗАНН. 

 

Спрени дела: 

Спрени наказателни дела няма.  

При гражданските дела има 7 бр. спрени дела. 6 бр. от тях са  

делби и облигационни искове спрени  по чл. 229 ал.1 т.1 ,  т.4  и т. 

5 от ГПК . 

 

 Дела отпреди 01.01.2010 година:  

         На производство в края на 2010 година  в районен съд 

Павликени са останали за разглеждане  10 бр.  граждански дела, 

образувани преди - 1.01.2010 г., от които 6 броя са спрени и 4 бр. 

са висящи. От висящите дела 2 броя са дела за делби с 

постановени решения по първата фаза, които са обжалвани, а 2 

броя са делби на производство в ПРС. 

           В края на 2010 година в районния съд няма за 

разглеждане наказателни дела, образувани преди 

01.01.2010година.       
  Причини за  отлагане на гражданските дела  са от една 

страна характера на делбените производства-постановяват се два 
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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. Новият ГПК изисква съдията докладчик да се 

увери, че преписа от исковата молба с доказателствата са 

надлежно връчени на ответната страна, да изчака законовия 1 

месечен срок от редовното връчване  на документите  и едва 

тогава да постанови определение за насрочване на делото. Доста 

време отнема процедурата по връчване чрез залепване на 

уведомление. Освен това отнема време и изготвянето на проекто-

доклад по делото.  

 Причини за отлагане 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.  

 През годината районните съдии се стараеха да изготвят 

съдебните си актове, спазвайки законовите и инструктивните 

срокове за това.  

 Административният ръководител през годината е напомнял 

устно  на съдиите за  преимущественото разглеждане на по-

старите дела и за сроковете за изготвяне на съдебните актове. 

Издадена е заповед    с която е разпоредено районните съдии   

стриктно да спазват 1-месечния срок, визиран в чл. 235 ал. 5 от 

ГПК и сроковете за изготвяне на мотивите към присъдите, 

предвидени  в чл. 308 ал.1 и чл. 308 ал.2 от НПК, както и  заповед 

за разумен срок от 10 дни  от изтичане на 1-месечния срок за 

отговор за постановяване на определнията по чл. 140 от ГПК. 

 

  4.Обжалвани и протестирани дела. 

          Обжалваните граждански дела са 42 броя. Това е 4.1%   

от свършените граждански  дела. Налице е увеличаване   на 

броя на свършените, и намаляване на обжалваните дела. За 

сравнение процентът на обжалваните граждански дела през 

предходната година е бил 6.3%, а през 2008 година - 11.4 %. 

Значителното намаляване на процента обжалвани дела от общо 

свършените граждански дела от една страна се дължи на големия 

брой заповедни производства по ГПК, които не са обжалвани, и 

от друга страна на добрата работа на районните съдии. 
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Потвърдените обжалвани граждански дела са  18 броя, а 

отменени 13 броя. 

Видно е, че повечето обжалвани граждански дела 

приключват с потвърждаване на решението на районните 

съдии. 

 Обжалваните  наказателни дела са 63 броя. Това е 10.7 %  

от свършените наказателни дела. Налице е увеличаване на 

обжалването и протестирането на постановените съдебни актове. 

През предходната година този процент е бил 8.7, а през 2008 

година - 12.8 % . 

Потвърдените обжалвани наказателни дела са  29  броя,  12 

броя са отменени и 9 броя са изменени. 

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 105 бр., което е с 15 

броя повече от предходната година и с 4 по-малко от 2008 

година. 

 

         Причини за отмяната на постановени съдебни актове от 

районните съдии по граждански дела са: отмяна на  решение  по 

трудов спор поради приемане от въззивния съд на друга 

фактическа обстановка, отмяна на решение за допускане на делба 

и постановяване на друго с други квоти като се приема друга 

съсобственост,  отмяна на решение по облигационен иск  поради 

представяне на нови доказателства пред въззивната инстанция, 

отмяна на неприсъствени решения с констатиране на 

предпоставки по чл. 240  ал.1 т. 2 и 3 от ГПК. 

            Причини за отмяна на   постановени съдебни актове по 

наказателни дела: отменени решения по НАХД с които са 

отменени НП и НП са потвърдени поради съществени нарушения 

на процесуални правила, довели до неправилно прилагане на 

закона, отменено решение по НАХД, с което  е потвърдено НП и 

НП е отменено поради съществено нарушение на процесуални 
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правила, отмяна на осъдителни присъди по НОХД поради нови 

изводи от въззивния съд на база нови доказателства. 

 

        Причини за изменените съдебни актове по граждански дела 

са: приемане от въззивния съд на друг размер на присъдена 

издръжка и друг размер на присъдено обезщетение по чл. 225 

ал.1 от КТ, а по наказателни дела са: изменение на размера на 

наложеното наказание от районния съд като се намалява  

наказанието лишаване от свобода, изменение на режима на 

изтърпяване на наказанието и типа затворническо общежитие. 

        

      Структура на осъдената престъпност 

            През 2010 година най-голям е броят на постъпилите дела 

за общоопасни престъпления, от тях  най-много са транспортните 

престъпления. През годината  се е увеличил броя на  лицата, 

управлявали  МПС след употреба на алкохол, както и тези, 

управлявали МПС неправоспособни. Този вид престъпления за 

трета поредна година превишава характерните за региона много 

престъпления против собствеността, най-често кражби по чл. 

194-197 от НК. 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.  Има 6 бр. дела за престъпления против 

личността, от които 2 бр. са дела за нанесена средна телесна 

повреда и  1 бр. блудство. Има разгледани 7 броя дела за 

престъпления против брака, младежта и семейството. 4 броя са 

дела за грабежи, 5 бр. дела за присвоявания и 3 броя дела за 

измами, 2 бр. дела за документни престъпления, 3 броя за 

хулиганство, 9 бр. дела за престъпления против стопанството. 

Постъпилите  наказателни дела от общ характер са 143 при 128 

броя през 2009 г. Налице е  увеличаване на внесените НОХД в 

сравнение с предходната година и почти изравняване с тези от 

2008 г. Има  завишаване на внесените обвинителни актове в съда- 

през 2010 г. – 81 броя, през 2009 г. – 70 броя и през 2008 г.- 76 

броя. Внесените от  прокуратурата   споразумения за 

прекратяване на наказателно производство  бележат увеличение в 

сравнение през 2009 година, но са по-малко от тези през 2008 г. 

През 2010 година  са внесени 62 споразумения от прокуратурата, 

при 58 броя през 2009 година и 72 броя през 2008 година. 
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        Постъпилите дела по 78а от НК са 33 или с 10 броя повече  

от тези през 2009 година и с 4 броя повече от тези през 2008 

година. Проведените разпити  пред съдия са 176. Броят на 

бързите производства е 20, като има и 1 бр. незабавно 

производство. Делата по съкратеното производство са 6 при 2 бр. 

през 2009 г. и 10 бр. през 2008 г. 

         Видно е, че в съдебния ни район повече са делата  внасяни 

със споразумение за прекратяване на наказателното производство 

или се приключват със  споразумение внесени с обвинителен акт 

наказателни дела, отколкото да се прилага съкратеното 

следствие. 

       През 2010 година са   разгледани  2  броя дела   за 

престъпления по чл. 354а ал. 5 вр. ал. 3 т.1 от НК - държане на 

наркотични вещества – коноп /марихуана/ без надлежно 

разрешително, внесени с обвинителни актове. 

         През годината не е постъпвало  за разглеждане  наказателно 

дело със значим обществен интерес. 
  

           Оправдателни присъди 
 Оправданите лица са 7 бр. при  10 бр. за 2009 г. и при  11 

броя за 2008 година.  Налице е намаляване на броя на 

оправданите лица. Те се разпределят както следва: 1 брой  по 

НОХД, 1 брой  по НЧХД и 5 броя са по чл.78а от НК.  

Оправданите лица са 3.8% от осъдените лица. 

 

Постановените през годината оправдателни присъди са  2 

броя, от които 1  брой  по НОХД и 1 брой  по НЧХД. Двете  са 

влезли в сила. Влязла в сила през 2010 година е и една 

оправдателна присъда, постановена в края на 2009 година. 

Причини за постановяването им  са: липса на доказателства, 

събрани по реда на НПК, които с исканата от закона 

категоричност да навеждат извода, че подсъдимият е извършил 

деянието по обвинителния акт.  

 

ІI. АНАЛИЗ НА НАТОВАРЕНОСТ 

         Натовареност  на съдиите и на съдебния район . 

 Натовареност на съдиите: 

 Средната месечна натовареност на съдиите по щат през 

2010 година спрямо свършените дела е 33.65 дела. През 2009 
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година тази натовареност е била 25.52 дела  на съдия, а през 2008 

година тази натовареност бе 18.63 дела. 

Средната месечна натовареност на съдиите по щат 

спрямо общия брой разгледани дела  е 36.02 дела при 28.5 дела 

през 2009 г.. 

Действителната натовареност  е била по-голяма, предвид 

намаления брой на работещите в ПРС районни съдии, тъй като 

съдия Стоева през цялата година бе командирована в друг 

съдебен район. Съдиите в  Районен съд Павликени са свършили  

през годината средно  по 44.86 дела месечно при 30.25 дела през 

2009 г. и 22.93 дела през 2008 година. Действителната 

натовареност на районните съдии през 2010 година е била по 

48.03 разгледани дела на съдия при 33.78 разгледани  дела на 

съдия през 2009 г. 

Съдиите работеха без профилиране в гражданска или 

наказателна материя. 

Евелина Карагенова е разгледала  общо 376 броя дела, от 

които 110 наказателни и 266 граждански дела, свършила е 

357 бр. дела. Обжалваните й дела са 32 броя, от които 13 броя 

потвърдени, 3 броя изменени и  7 броя отменени. Работила е 

при по-малка натовареност, тъй  като е административен 

ръководител.  Изготвяла е съдебните си актове в срок. 

Същата е с ранг „съдия в АС”. Няма наложени наказания. 

  

Радка Цариградска е разгледала 666 броя дела, от които  

243  наказателни дела и 423 граждански дела, свършила е 625 

бр. дела. Обжалваните й дела са 37 броя, от които 21  

потвърдени, 1 брой е изменено и  8 отменени. Същата е с ранг 

„съдия в АС.”.Няма наложени наказания.  

 

Цветомил Горчев е разгледал 687 броя дела, от които 271  

наказателни дела и 416  граждански дела. Обжалваните му 

дела са  36 броя, от които 13 броя са потвърдени, 5 броя са  

изменени  и 10 са отменени. Същият е с ранг „съдия в ОС”. 

През 2010 година същият работи при най-голяма 

натовареност и приключваше своевременно възложените му 

дела  и постановяваше своевременно съдебните актове. 
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         Считам, че като цяло всички районни съдии през 2010 

година работиха много добре, натовареността им беше увеличена 

и повечето им обжалвани съдебни актове  бяха потвърждавани от 

по-горните инстанции. 

 

Натовареност на съдебния район: 

         Съотношението  на разгледаните наказателни дела 

спрямо общия   брой  дела за разглеждане  е  36.09%  през 2010 г. 

при  42.5 %  през 2009 г. и при 53.9 % през 2008 година. 

Налице е намаляване на  процента разгледани наказателни дела 

спрямо общо разгледаните дела поради твърде голямото 

увеличение на разгледаните граждански дела през годината.  

          Съотношението на разгледаните граждански дела спрямо 

общия брой  дела за разглеждане  е 63.91% за 2010 г., при 57.5 % 

през 2009 г. и при 46.1 % през 2008 година . 

          Има голямо увеличение на процента разгледани граждански 

дела. Това се дължи основно на увеличаване броя на заповедните 

производства, които се завеждат по постоянния адрес или по 

седалището на длъжника. 

 Свършените наказателни дела през 2010 година са  

36.47% от общо свършените през годината дела, при 44.1% през 

2009 г. и 55.9 % през 2008 година. 

       Свършените граждански дела през 2010 година са  63.53% , 

при 55.9 % през 2009 г. и при 44.1 % през 2008 година. 

Увеличен е значително процентът на свършените 

граждански дела, което още веднъж говори за бързото и 

своевременно разглеждане на делата, недопускане на забавяне, 

добра организация и подготвеност на районните съдии. 

Намаляването на процента на свършените наказателни дела се 

дължи на твърде големия брой на свършените дела /предимно 

граждански/. 

 Считам, че съдебният район е с  нормална натовареност, 

създаваща  възможност на районните съдии да се запознават 

обстойно с  възложените им дела, за разглеждането на делата в 

разумен срок и за своевременно изготвяне на съдебните си 

актове. 
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БЮРО СЪДИМОСТ 

 През годината са издадени 2026 броя  свидетелства за 

съдимост, 2492 броя справки за съдимост – общо 4518 броя, 

което е с 1381 бр. повече от предходната година. Значително са 

се увеличили исканите справки за съдимост. 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”.  

           

              ІІІ. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ 

              Брой на постъпилите изпълнителни дела. 

        В Районен съд Павликени през 2010 година  са постъпили 

общо  32 изпълнителни дела, от които 11 бр. в полза на 

държавата, 8 бр. в полза на ЮЛ търговци и  13 бр. в полза на 

граждани, което е с 10 броя по-малко от предходната година. 

Намалението е по отношение на изпълните дела в полза на 

граждани. Няма извършени продажби на движими вещи и въводи 

във владение. Извършени са 11 продажби на недвижими вещи и 

45 описа. 

Брой на свършените изпълнителни дела 

През 2010 година  са свършени 209 бр. изпълнителни 

дела. От тях 18 изпълнителни дела са свършили чрез реализиране 

на вземането, 190 са прекратени по други причини, 1 дело е 

изпратено на друг съдебен изпълнител. Намалял е броя на 

изпълнителните дела, свършили чрез реализиране на 

вземането, а е увеличен броя на прекратените по други 

причини. 

В съдебното изпълнение през 2010 година е работил само 

назначения в ПРС държавен съдебен изпълнител Кирил Гализов. 

 

Сравнителен анализ на постъпленията през последните 

три години  

Общо  постъпилите изпълнителни дела  за 2010 година 

са 32 при 42 през 2009 г. и  36 през 2008 година. Налице е 

намаление на постъплението на изпълнителни дела. Отчитам, че 

това се дължи преди всичко на активно действащите частни 

съдебни изпълнители. 
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ОБЩО през 2010 година е работено по 759 бр. 

изпълнителни дела. Свършените изпълнителни дела са 209 бр., 

което е с 10 бр. повече от свършените през предходната година. 

Несвършените  дела в края на отчетния период са 550 бр.  

Наблюдава се трайна тенденция към увеличение на насрочените 

публични продажби: през 2008 г.- 2 бр, през 2009 г. -7 бр., а през 

2010 г.- 11 бр. Образувани са 3 изпълнителни дела, по които 

взискател е банка, докато през предходните 2 години не е имало 

такива изпълнителни дела. Увеличени са исканията на 

взискатели за цялостно проучване на имущественото състояние 

на длъжници. Следва да се вземе предвид, че това е свързано с 

изготвяне на голям брой писмени запитвания, изчакване на 

отговори. 

 

ОБЩО дължимите суми по изпълнителни дела  през 

годината са били    8 420 300 лева при   8 211 009 лева през 2009 

г. и   8 388 705 лева  през 2008 година . 

Събраните суми  през годината са   54 963 лева при 49 927 

лева през 2009 година и  237 069 лева през 2008 година. Като 

цяло събираемостта е силно намаляла, но пък в сравнение с тази 

през 2009 г. е увеличена с 5 036 лева. Изключително много са 

увеличени несъбраните суми по переменция –  984 328 лв. при 

132 552 лева през 2009 година.  

            Събираемостта  остава сравнително ниска, което се дължи 

както на обективни, така и на субективни причини. Налице е 

ниската трудова заетост в региона, нисък е размера на 

реализирани доходи на длъжниците, липсва  достатъчно 

секвестируемо имущество на длъжниците, което  поставя 

съдебния изпълнител в обективна невъзможност да удовлетвори 

вземанията на взискателите. От друга страна е ниска  активността 

на взискателите за събиране на вземанията си, често вземанията 

на кредиторите не са обезпечени, нисък е интереса към 

публичните продажби на недвижимите имоти. Ниската 

събираемост по изпълнителните дела се дължи и на алтернативно 

представената възможност на взискателите да избират между 

ДСИ и ЧСИ, както и поради неблагоприятната икономическа 

обстановка в региона. Налице е голяма безработица при 

населението от общините Павликени и Сухиндол. Освен това 

голям брой от длъжниците са напуснали пределите на Република 
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България за неопределено време да търсят препитание. Голям 

брой от взискателите не ползват адвокатска защита и  се налага 

ДСИ да  оставя без движение молбите им,  да им дава указания за 

посочване способ за изпълнение и за внасяне на дължими 

държавни такси и разноски.  

     През 2010 година  са постъпили 9 броя жалби против 

действията на ДСИ при ПРС, което е двойно по-малко в 

сравнение с предходната година. От тях е уважена 1 брой в полза 

на граждани, а по 3 броя жалби до края на отчетния период няма 

произнасяне от ВТОС. 

       Проведената  проверка от съдии от ВТОС  по заповед на 

председателя на ВТОС  приключи без препоръки и забележки 

към ДСИ при ПРС. Бе отчетено, че в СИС при ПРС се водят 

всички необходими видове книги редовно и надлежно се 

извършва вписването по тях. От проверените на случаен принцип 

изпълнителни дела се констатира ритмична работа на ДСИ при 

образуване на делата, изпращането на призовки за доброволно 

изпълнение и насрочване на принудителните действия. Правилно 

се събират държавните такси. От 14.07.2009 година в СИС е 

внедрена програмна система JES на „Темида 2000-Еди Чакъров”, 

инсталирана на компютрите на ДСИ и секретаря СИС, които 

работят в мрежа. Тази програма през отчетния период бе 

нееднократно актуализирана с нови версии, което спомогна както 

за улесняване на работата в съдебното изпълнение, така и  за 

своевременното изпращане на актуална информация към 

новосъздадения от Асоциацията на ДСИ в България електронен 

регистър на длъжниците. ДСИ и секретаря СИС са оборудвани с 

компютри, МФУ, лазерен принтер. През месец юни 2010 година 

държавния съдебен изпълнител посети организирания във 

В.Търново семинар „Обучение на обучаващи ДСИ по ГПК”. 

 

IV. СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА ГР.ПАВЛИКЕНИ 

    През 2010 година в службата по  вписванията бяха 

извършени  2 937 вписвания при  3 240 вписвания през 2009 

година и 5141 вписвания за 2008 година. Налице е тенденция към 

намаляване на броя на вписванията, а оттам и намаляване на 

натовареността на съдията по вписвания. Вписани са 1301 

продажби, 107 дарения, 18 замени, 74 броя договорни и законови 

ипотеки, 203 възбрани, 136 броя искови молби и делби и 23 са 
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обявените завещания. Издадени са 424 разпореждания за 

издаване на удостоверения за вещни тежести, което е с 218 броя 

по-малко в сравнение с предходната година. Извършени бяха  142 

броя устни справки - с 57 бр. по-малко от предходната година. 

Издадени са 268 бр. преписи - с 14 броя по-малко от предходната 

година. Налице е чувствително трайно намаляване на обема 

на работа в службата по вписвания гр. Павликени, 

респективно на натовареността на работа на съдията по 

вписванията.  
          През 2009 година  в службата по вписвания е въведен 

програмен продукт „ИКАР” като успоредно с него се използва и 

този на Еди Чакъров.  

            Проверката от съдии от ВТОС  през 2010 година установи, 

че в службата по вписвания се водят всички книги и 

своевременно се извършва вписването. Няма постъпили жалби 

против действията на съдията по вписванията. Последният не е 

постановявал отказ за вписване. През време на отпуската на 

съдията по вписвания, същият е заместван от ДСИ със заповед на 

Министъра на правосъдието. 
        

  V. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ: 

  Съдии,  съдия-изпълнители, съдии по вписванията 

  В районен съд гр. Павликени от началото на 2010 година 

по щат са  четирима районни съдии, един държавен съдебен 

изпълнител  и  един съдия по вписванията. От 18.05.2009 година 

районният съдия Екатерина Стоева бе командирована като съдия 

в Софийски районен съд със заповед на председателя на ВКС и 

въпреки моето съгласие относно срока й  на командироване да бе 

31.03.2010г. и понастоящем същата продължава да работи в СРС. 

През цялата 2010 г. районните съдии в ПРС работеха в намален 

състав.  

При отсъствие на съдията по вписванията, когато 

последният ползваше платен годишен отпуск, държавният 

съдебен изпълнител със заповед на министъра на правосъдието го 

заместваше. 

    

 Служители 

През 2010 г. в съда работиха всички  щатни служители. От 

01.12.2010 г. бе отпусната нова щатна бройка - съдебните 
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служители станаха 14. На новата бройка на длъжността „огняр, 

той и поддръжка” бе назначен Христо Дончев. Същият веднага  

след постъпването си премина задължителен обучителен курс за 

работа с газов котел и газова горелка в лабораторията на 

фирмата, инсталирала газовите уреди и започна успешно работа. 

Главният счетоводител Диана Димитрова изготвяше 

необходимите отчети, извършваше съответните осчетоводявания, 

финансови  прогнози, проектобюджет  при спазване на 

изискуемите срокове. Административният секретар Бонка 

Трифонова беше и служител по сигурността и поддържаше 

интернет-страницата на съда. През годината отговаряше за 

организациите по  преместването в новата сграда и  по  

установяване  и разпределението на отделните служби. Секретар-

протоколистът Нелка Янкова  през годината заседаваше в състав 

със съдия Радка Цариградска и изготвяше всички справки и 

отчети по наказателни дела. Заместваше при отсъствие 

служителката в „Бюро съдимост” Румяна Статева и това 

допринесе до осъществяване на непрекъсваемост при издаване на 

свидетелствата и справките за съдимост. Съдебният секретар-

протоколист Венка Миланова заседаваше в състав със съдия 

Евелина Карагенова и изготвяше справки и отчети по граждански 

дела. Съдебният секретар-протоколист Боряна Николова 

заседаваше в състав със съдия Цветомил Горчев. На наказателния 

деловодител  Зорка Георгиева бе възложено да води  

регистратура. Същата заместваше при отсъствие наказателния 

деловодител Кунка Радева. Поради липса на състав, на съдебния 

секретар Йорданка Георгиева бе възложено да помага в 

гражданското деловодство на Пенка Чаталашева и в 

регистратурата. Служителките  Антоанета Димитрова – чистач  и  

призовкаря  Златка  Танева взаимно се заместваха при отсъствие. 

Всеки от служителите е запознат с длъжностната си 

характеристика, както и с функциите на останалите служители. 

Всички служители работиха  при условията на 

взаимозаменяемост, при спазване на работното време. И тази 

година се поддържаха 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 
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настъпилите изменения в нормативната уредба, които засягат 

тяхната непосредсвена работа. 

  

Становище за промени в щата 

         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. След 

завръщането на съдия Стоева в ПРС при пълен щат, 

натовареността на работа на всеки районен съдия ще е нормална. 

         Не е необходима и промяна в щата на съдебните служители. 

Понастоящем съотношението служители /общ брой/ - магистрати 

е 3.5 към 1  и се приближава до  средното за района 3.49 към 1.  

        

          VI.СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА 

ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

          Сграда, оборудване, проблеми 

          През втората половина на годината се преместихме в новата 

Съдебна палата. Освободихме обитаваните помещения на първи 

етаж от сграда “Общежитие СПТУ ”Ил.Златев” на ул. 

”В.Петлешков” №1 и се нанесохме в новата сграда на ул.”Атанас 

Хаджиславчев” № 8. Сградата се състои от сутерен и  4 етажа 

като на първия етаж са  разположени регистатура и деловодства, 

бюро съдимост, стая за четене на дела, стая за адвокати, дежурен 

съдия, дежурен прокурор, съдебна зала и помещения за охрана, 

арестанти и принудително доведени лица. На втория етаж има 2 

съдебни зали, кабинети на ДСИ, съдията по вписвания, 

счетоводство, секретар СИС, архив, както и помещения за 

службата по вписвания и помещения за Окръжна следствена 

служба при Окръжна прокуратура. На третия етаж са 

разположени съдийските кабинети и тези на главния 

счетоводител, на административния секретар, на съдебните 

секретар-протоколисти, сървърно помещение, архив и помещение 

по ЗЗКИ, а на четвъртия етаж са помещенията за прокуратурата. 

В сутерена са архивните помещения, котелното помещение и 

други технически помещения. От ВСС ни бяха отпуснати 

средства за обзавеждане и оборудване на Съдебната палата и бе 

проведена обществена поръчка. Бе избрана фирма от Видин, 

която изпълни обзавеждането на съдебните зали, архивите и 90% 

от кабинетите. За останалите кабинети бе използвано 
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обзавеждане от стария съд. Отоплението на сградата е на газ с 

газов котел. Климатизацията е централна на ток с чилър и 

конвектори. Проектирано е видеонаблюдение във фоайетата и 

коридорите на сградата, както и в стаята за четене на делата, 

сървъра и помещението по ЗЗКИ. 

В съда има съдебна охрана и влизането в сградата и 

помещенията става с разрешение на охраната - двама служители 

от ОЗ “Охрана” гр. В.Търново, които се стремяха през цялата 

2010 година да изпълняват стриктно функциите си. Сградата е 

включена на СОТ. Предвидена е система за контрол на достъп, но 

до края на годината същата не бе включена в работен режим. 

Залите са оборудвани със звукозаписна техника. В едната зала 

тази техника не е включена в работен режим. Инсталирани са 

информационни табла, но до края на годината те не бяха 

включени в работен режим. Това ще бъде направено през 

следващата календарна година. 

 С новата съдебна палата изцяло  се решават всички 

проблеми във връзката с материалната база на съда и съдии и 

съдебни служители вече могат да работят в подходяща 

обстановка и при отлични  условия. 

                Техническо оборудване-компютри, мрежи, програмни 

продукти, проблеми. Инсталиране на  отделните програмни 

продукти, разработени по ЛОТ-ове на програма ФАР. 

  Всички районни съдии, ДСИ  и съдебните служители  /без 

призовкаря и чистача/, както и  трите съдебни зали са оборудвани 

с компютри, има   лазерни принтери и UPS-и. Съдията по 

вписванията  е оборудван с компютър от службата по вписвания 

гр. Павликени. Работи се в мрежа и с интернет. Съдиите ползват 

програма Апис, която поради липса на средства бе закупена за 1 

работно място. На компютрите е инсталирана осигурената от 

ВСС антивирусна програма Panda. Служба “Бюро съдимост” 

работи със специален софтуер. През изминалата година  успяхме 

да закупим нов сървър за домейн-контролер, който подлежи да 

бъде включен и мрежата  да бъде пренастроена с оглед 

осъществяване на нормална работа на увеличения брой работни 

места. 

   Главният счетоводител работи със счетоводна програма 

Бизнес процесор Web БП-Kонто 66. 
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   Съдебно-изпълнителната служба работи с автоматизирана 

програма за управление на изпълнителните дела на Еди Чакъров. 

Службата е оборудвана с компютри, лазерен принтер и МФУ. 

 В съда се работи със САС”Съдебно деловодство” на 

Информационно обслужване Велико Търново.  

  Имаме един ксерокс,  получен целево през 2002 година и 

тази година бе закупена една по-малка копирна машина. В 

регистратурата  работят и  3 МФУ-принтер, факс, копир. 

Районните съдии са оборудвани с отделни принтери. 

      Постъпващите в съда дела се разпределят от председателя 

на съда по  програмата за разпределение на делата на случаен 

принцип, получена от ВСС. 

  От 11.07.2008 г. функционира интернет-страница на съда. 

На нея се публикува графика за съдебните заседания за текущия 

месец, както  и свършените и влезлите в сила съдебни актове през 

предходния месец. Съдебните актове по  свършените дела се  

публикуват ежедневно. Поддържането на страницата е поверено 

на административния секретар Бонка Трифонова. В съда няма 

отпусната щатна бройка за системен  администратор, има 

сключен абонаментен договор с обслужваща компютрите фирма.  

Имаме нужда още 3 компютърни конфигурации и UPS-и за 

тях, тъй като част от наличните компютри вече са морално 

остарели и частите за тях са твърде скъпи. Необходимо е на 

повечето компютри да се извърши upgrate на RAM паметта с 

оглед подобряване на работата им.  

 

              VII. ПРОВЕРКИ, КОНСТАТАЦИИ  И РЕЗУЛТАТИ 

ОТ ТЯХ 

             В края на 2010 година бе извършена комплексна  

гражданска и наказателна проверка на работата на Районен съд 

Павликени от 01.01.2010г. до 31.10.2010г. от  окръжните съдии 

Иванка Димова, Диана Костова, Пламен Борисов и от съдебния 

администратор на ВТОС Калина Георгиева. Отчете се добрата 

работа на районните съдии по проверените  избирателно дела,  по 

ритмичното разглеждане на делата, по своевременното им 

приключване. Проверката установи 4 броя граждански дела, 

които  се разглеждат повече от 1 година – делби. 

Продължителното им разглеждане е поради двуфазното развитие 

на делбения процес и поради движението на делата между 
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различните инстанции по подадени жалби. Не бяха констатирани 

пропуски и нарушения по  изпращане на призовките, 

обявленията, по движението, насрочването и решаването на 

делата. Съдебните актове по обявените за решаване дела са 

постановявани от районните съдии в 1-месечния срок. Съдиите 

докладчици са се стремели към събиране на необходимите 

доказателства за правилно изясняване на фактическата 

обстановка по делата и за  своевременното приключване на 

производствата. Броят на обжалваните дела не е висок. 

Натовареността на съдиите е към средната за страната. Бе 

отчетено, че личните досиета на съдии и съдебни служители се 

водят според изискванията, като всяко досие е надлежно 

комплектувано. За всички служители са изготвени длъжностни 

характеристики, съобразени с новите изисквания на ПАРОАВАС 

и атестирането на съдебните служители се извършва според 

правилата за атестиране. Всички книги извън определените за 

съдебни дела също се водят съобразно изискванията на 

ПАРОАВАС. В ПРС е създадена  добра организация на 

отделните звена и между тях, като дейностите са равномерно 

разпределени. Направена е препоръка по СФУК за изготвяне на 

правила за контрол на събираните такси по делата. Направена бе 

констатация на добрата работа на ДСИ, който е извършвал 

всички дейности по образуваните стари и нови изпълнителни 

производства, съобразявайки и прилагайки правилно закона.  

Комисията няма препоръки и забележки към работата на ДСИ 

при ПРС. Не са направени препоръки и забележки към работата 

на съдията по вписванията. 

  В изпълнение на препоръката по СФУК бе издадена 

заповед от административния ръководител  за  изготвяне на 

правила за контрол на събираните такси по делата. 

   

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Като обобщение работата на съдии и служители в Районен 

съд гр. Павликени бе много добра. Съдии и служители  полагаха 

доста усилия за своевременна и качествена работа, за бързо 

движение на делата и своевременното им приключване. С оглед 

големия брой,  делата се насрочваха всеки ден, включително и 

следобед.  Справки и удостоверения се даваха по всяко време при 

поискване. Свидетелствата за съдимост се издаваха веднага, до 
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края на работния ден или най-късно на другия ден. Районните 

съдии разглеждаха делата   без профилиране към определен вид 

дела. 

  Всички съдии участваха в семинари, организирани от 

НИП, някои от съдебните служители също участвуваха в 

семинари, организирани от сдружението на съдебните служители 

и НИП, а ДСИ  и в семинари организирани от Асоциацията на 

ДСИ в България. 

В съда на видно място е поставена „Кутия за корупционни 

сигнали”. Назначена е комисия, която ежеседмично съставя 

протокол, съгласно указанията на ВСС. Досега в ПРС не са 

постъпвали сигнали  за корупция. 

Считам, че за новата 2011 година са необходими повече 

средства за закупуване на оборудване - 3 броя компютърни 

конфигурации, UPS-и за тях,  консумативи, правна литература, 

софтуер. Необходимо е организиране на повече семинари за 

уеднаквяване на практиката по граждански и наказателни дела, 

както и за обучение във връзка с промяна в законодателството.  

 За 2011 година наша основна цел ще бъде окончателно 

пускане в работен режим на звукозаписната техника в съдебна 

зала №1, на информационните табла, както и цялостно решаване 

на въпроса с компютъризацията чрез закупуване или доставяне 

на компютърна техника. Ще положим усилия за включването на 

цифровата телефонна централа, както и за оборудването и 

обзавеждането на помещението по ЗЗКИ. Ще продължим добрата 

работа по разглеждане и приключване на гражданските и 

наказателните дела в законовите срокове  като не се допуска 

забавяне на изготвените съдебни актове. Ще се продължава 

извършването на  периодични проверки за воденето на книгите в 

съда, както и изискването на ежемесечни справки за висящите 

дела, ще продължава да се следи за срочността на разглежданите 

дела и за срочността на приключването и изготвянето на 

съдебните актове. Ще продължим добрата работа с медиите както 

и ще работим за повишаване авторитета на съдебната власт. 

От финансов аспект е необходимо осигуряване на  такъв 

бюджет, при който съда да функционира нормално, за да бъдат 

извършени  промените и да бъдат изпълнени поставените цели. 
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В заключение искам да благодаря на всички съдии и 

служители за цялостния им принос за постигнатите добри 

резултати през 2010 година и да си пожелаем здраве и  нови 

успехи в личен и служебен план! 

Приложения: таблици   

                                

                      Изготвил:.................................................... 

                     Административен ръководител - Председател на ПРС  

                                                            /Ев.Карагенова/ 


