
ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА 

НА РАЙОНЕН СЪД гр.ПАВЛИКЕНИ 

през 2016 година 
 

Районен съд – Павликени осъществява правораздавателната си дейност 

на територията на две общини – Павликени и Сухиндол с обща площ 780,24 

кв. км., на която са разположени 3 града и 23 села с население от около 28 

305 жители. 

Дейността на Районен съд – Павликени през отчетния период бе 

насочена към усъвършенстване управлението на съда като гаранция за 

постигане на ефективно и качествено правосъдие, развитие на кадровия 

потенциал за постигане на оптимално качество на съдебната дейност и 

високо ниво на административно обслужване, прозрачност, отчетност и 

публичност в работата на съда. 

Като основни промени следва да се откроят промяната на съдийския 

състав, като след провеждане на процедура по чл. 194, ал.2 от ЗСВ съдия Ана 

Илиева бе преместена на длъжност ”съдия” в Районен съд – Плевен, а на 

нейно място бе назначена съдия Катина Минева, която дойде от Софийски 

районен съд, въвеждане на нови статистически шифри за всички видове дела, 

въвеждане на програмата за изчисляване натовареността на съдиите, 

подновяване на част от компютърната и копирна техника, разширяване на 

въведеното сканиране на материалите по делата, вкл. с актовете на въззивна 

инстанция, пълноценно ползване на възможностите на деловодния софтуер, 

което улесни и оптимизира работата по делата и изготвянето на 

статистическите отчети. 

Съдът работи в добра координация с други институции, в т.ч. извън 

съдебната власт. Включихме се в Образователната програма „Съдебната 

власт – информиран избор и гражданско доверие” съгласно споразумение 

между ВСС и МОН, където наш партньор е СУ ”Бачо Киро”, гр.Павликени. 

Заниманията с учениците от 10-ти клас за учебната 2015-2016г. стартираха 

през м.октомври 2015г. и продължиха до месец май 2016. През новата учебна 

година, заниманията ще започнат през втория учебен срок – от м.февруари 

2017г. 

При голям интерес протече Денят на отворените врати на 12.05.2016г., 

когато учениците, участващи в програмата проведоха симулативен процес. 

Ученици от ПГАТ "Цанко Церковски" гр. Павликени се запознаха с 

процедурата на провеждане на граждански и наказателни дела и работата на 

съдебните служители. Интерес проявиха второкласници от ОУ „Св.Климент 

Охридски”, които посетиха съдебната палата. Бе проведена демонстрация на 

Програмата за разпределение на делата на случаен принцип, на която 

присъстваха прокурори и адвокати. Партнираме си с Адвокатска колегия 

Велико Търново по програмата на електронен обмен на данни за служебни 

защити. Бе въведена СИНС. 
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І. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 

 

1. Дела за разглеждане през 2016 година 
 

1.1. Несвършени дела към началото на 2016 година 

Към началото на отчетния период - 01.01.2016г. в Районен съд – 

Павликени са останали несвършени 101 броя дела от предходни години, от 

които 65 броя граждански и 36 броя наказателни дела. 

За сравнение към началото на 2015г. несвършените дела са 109 бр. /74 

бр. граждански и 35 бр. наказателни дела/, към началото на 2014г. 

несвършените дела са 131 бр. /90 граждански и 41 наказателни/, на 2013г. - 

174 бр. несвършени дела, от които 105 граждански и 69 наказателни дела. 

Висящи дела в Районен съд - Павликени

в началото на 2016 г.

Наказателни дела; 

36 бр.; 35,64%

Граждански дела; 

65 бр.; 64,36%

 
 

90

41

131

74

35

109

65

36

101

0

20

40

60

80

100

120

140

Б
р

о
й

 д
е

л
а

2014 2015 2016

Година

Сравнителна диаграма на висящите дела в Районен съд - 

Павликени в началото на 2014, 2015 и 2016 г.

Граждански дела

Наказателни дела

Общо дела

 
 

Продължава тенденцията към редуциране броя на несвършените дела, 

основните причини за което е увеличаването на магистратския състав и 

добрата организация на работа на всеки от съдиите. 
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От висящите от предходна 2015 година граждански дела най-много са 

исковете по Закона за закрила на детето и Семейния кодекс - 24 бр., 

облигационни искове – 13 бр., установителни искове – 11 бр., делби - 8 бр., 3 

бр. – частни граждански производства, по 2 бр. – вещни искове и искове по 

КТ и по 1 бр. – заповедно производство и други граждански дела. 

От висящите наказателни дела към началото на отчетния период най-

много са били тези по ЗАНН – 19 бр., следвани от тези по НОХД - 6 бр., по 

4бр. ЧНД и НЧХД и 3 бр. дела по чл.78а от НК. 

 

1.2. Образуване и разпределение на делата. Новопостъпили дела 

през 2016 година 

Образуването на постъпилите през 2016г. дела в Районен съд – 

Павликени се осъществяваше при спазване изискванията на ЗСВ и ПАС – 

своевременно, в деня на постъпването им в съда или най-късно на следващия 

ден. От 01.10.2015г. разпределението е чрез нововъведената от ВСС 

Централизирана система за разпределение на делата. За осигуряване достъп 

до системата през 2015г. бяха закупени и регистрирани КЕП на четиримата 

съдии и системния администратор. Със заповед на административния 

ръководител е определен реда за разпределение на делата, като понастоящем 

това се осъществява от дежурния за деня съдия, съгласно определения 

график. 

При разпределение на делата се спазва Единната методика, утвърдена 

от ВСС, като са разработени и утвърдени и вътрешни правила. Делата се 

образуват и разпределят по реда на постъпването им и по правило на случаен 

принцип. Считано от 18.05.2015г. въз основа на решение на Общото 

събрание на съдиите от Районен съд – Павликени и заповед на председателя, 

бе въведено профилиране на съдиите по материя и определяне на тяхната 

натовареност по видове дела. Понастоящем са сформирани два изцяло 

граждански състава, един изцяло наказателен състав и един състав с 

натовареност 40% наказателни и 60% граждански дела. Бе въведена СИНС, 

чието ползване започна от 01.04.2016г., ведно с нововъведените шифри на 

делата. Бяха утвърдени правила за работа с програмата, създадени профили 

за достъп и работа с нея на всички магистрати и системния администратор и 

бяха въведени образци на листи за отчитане резултат от делото и коригиращ 

коефициент. 

На случаен принцип и при 100% натовареност между всички съдии се 

разпределят делата по чл.410 и 417 ГПК. 

 

Разпределение на делата по дежурство 

В Районен съд – Павликени е създадена много добра организация за 

определяне на дежурни съдии, както в работни дни, така и за почивните и 

празничните дни. Със заповед на председателя се определят седмичните 

дежурства за предстоящия месец, а графикът се оповестява и предоставя на 

ПРП и РУ МВР Павликени, както и на ОЗ „Охрана на съдебната власт”. 

На дежурен съдия се разпределят исканията по чл. 161 от НПК, 
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разпитите на досъдебно производство, разрешения на СК, приемане и отказ 

от наследство и др., съгласно правила за образуване и разпределение. 

Разпитите пред съдия се осъществяват след предварително съгласуване на 

часа на провеждане между разследващия орган и дежурния съдия. 

Дежурството през изминалата година бе облекчено от разпределението 

между четирима съдии, но налагаше съобразяване с графика на редовните с.з. 

поради отсъствие на някой от тримата съдебни секретари. 

В изпълнение на заповед на председателя на съда се изготвят 

електронни папки на делата чрез внедрената информационна система за 

управление на делата – САС „Съдебно деловодство”. През м.юни 2016г. бе 

издадена заповед, към електронните папки на делата да се присъединяват и 

актовете на въззивна и касационна инстанция, във връзка с въвеждането на 

СИНС – да се присъединяват и образците съдържащи информация от 

системата за продължителност на делото и приложен коригиращ коефициент. 

Чрез изготвени справки от информационната система за управление на 

делата – САС „Съдебно деловодство” на интернет страницата на съда се 

публикува календар за насрочените за разглеждане за предстоящата седмица 

дела. 

Ежедневно за улеснение на участниците в открити съдебни заседания 

се обявяват насрочените за разглеждане през деня дела – на информационни 

дисплеи пред всяка съдебна зала и на общ дисплей, намиращ се във фоайето 

на съдебната палата, с информация за насрочените дела, съдебните състави и 

номерата на залите, в които ще се разглеждат делата. 

 

Постъпили дела за разглеждане през 2016 

През 2016 година постъпилите за разглеждане дела в Районен съд – 

Павликени са общо 1365, от които граждански са 916 дела /67,11% / и 

наказателни са 449 дела /32,89%/. 

 

Общо постъпили дела в Районен съд - Павликени

през 2016 г.

Наказателни 

дела; 449 бр.; 

32,89%

Граждански 

дела; 916 бр.; 

67,11%
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За сравнение през 2015г. общото постъпление на дела е 1461, от които 

граждански са 866 дела /59,27%/ и наказателни са 595 дела /40,73%/, през 

2014 година общото постъпление на дела е било 1256 броя, от които 805 броя 

/64,09%/ граждански и 451 броя наказателни дела /35.91%/. 

Сравнителна диаграма на броя на общо постъпилите дела в 

Районен съд - Павликени за 2014, 2015 и 2016 година
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Данните сочат, че през 2016 година общото постъпление на дела е с 96 

броя по-малко, спрямо тези от 2015г. и с 109 бр. повече от тези от 2014г. 

 

По видове дела - сравнение: 

Спрямо 2015г. спадът на наказателните дела е значителен – с 147 бр. 

по-малко, докато гражданските производства са с 50 бр. повече от тези 

постъпили през 2015г. Спрямо 2014г. е налице увеличение на гражданските 

дела със 110 броя и почти равен брой на наказателните – с 3 бр. по-малко 

през 2016г. спрямо 2014г. От таблицата е видно, че спадът на делата като 

общ брой спрямо 2015г. изцяло се дължи на намаления брой на постъпления 

на наказателни дела, който частично се компенсира от увеличения брой 

граждански дела. 

 

Разпределение по съдии: 

На съдия Евелина Карагенова са разпределени 269 бр. граждански дела 

/29.37% от постъпилите гр. дела/ и 85 бр. наказателни дела /18.93% от 

постъпилите нак.дела/ или общо 354 бр. дела /25.93% от всички постъпили за 

годината дела/. 

На съдия Радка Цариградска са разпределени 240 бр. граждански дела 

/26.20% от постъпилите гр. дела/ и 58 бр. наказателни дела /12.92% от 

постъпилите нак.дела/ или общо 298 бр. дела /21.83% от всички постъпили за 

годината дела/. 

На съдия Цветомил Горчев са разпределени 173 бр. граждански дела 

/18.89% от постъпилите гр. дела/ и 180 бр. наказателни дела /40.09% от 



 6 

постъпилите нак.дела/ или общо 353 бр. дела /25.86% от всички постъпили за 

годината дела/. 

На съдия Ана Илиева са разпределени 103 бр. граждански дела /11.24% 

от постъпилите гр. дела/ и 80 бр. наказателни дела /17.82% от постъпилите 

нак.дела/ или общо 183бр. дела /13.41% от всички постъпили за годината 

дела/. 

На съдия Катина Минева са разпределени 131 бр. граждански дела 

/14.30% от постъпилите гр. дела/ и 46 бр. наказателни дела /10.24% от 

постъпилите нак.дела/ или общо 177бр. дела /12.97% от всички постъпили за 

годината дела/. 

Сравнителна диаграма на броя на разпределените 

по съдии дела в Районен съд - Павликени за 2016 г.
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1.2.1. Граждански дела 

През 2016 година са постъпили 916 бр. граждански, от които 860 бр. 

новообразувани, 54 бр. получени по подсъдност, 1 бр. върнато от горната 

инстанция за разглеждане под нов номер и 1 бр. върнато за разглеждане под 

същия номер. Увеличението спрямо 2015г. е от 50 броя, което се дължи на 

по-голям брой граждански дела по общия ред – увеличение с 29 бр., 

заповедни производства – увеличение с 59 бр., частни граждански дела – 

увеличение с 16 бр. Увеличението по тези групи частично се компенсира с 

намаление в групите производства по чл. 310 ГПК от 27 на 13 бр. и на други 

граждански дела – с 38 бр. 

Граждански дела (по видове), постъпили в Районен съд - 

Павликени през 2016 г.

Граждански дела 

по общия ред; 

136 бр.; 14,85%

Други граждански 

дела; 131 бр.; 

14,30%

Дела по чл.410 и 

чл.417 ГПК; 501 бр.; 

54,69%

Частни 

граждански дела; 

134 бр.; 14,63%

Админстративни 

дела по ЗСПЗЗ и 

ЗВГЗГФ; 1 бр.; 

0,11%

Производства по 

чл.310 ГПК;

13 бр.; 1,42%

 
От постъпилите граждански дела най-голям е делът на производствата 

по чл. 410 и 417 от ГПК – общо 501 бр., при 442 бр. постъпили през 2015г. и 

423 броя за 2014г. 

На второ място са постъпленията от граждански дела по общия ред – 

136 бр., следвани от частни гр. дела – 134 бр., други гр. дела – 131 бр. Делата 

по чл. 310 от ГПК през 2016г. /бързо производство/ са 13 бр., а най-малък е 

броят на постъпилите административни дела – 1 бр. 

При сравнение с постъплението на граждански дела по видове за 

последните три години се установява следното: 

През 2016 година са образувани 136 граждански дела по общия ред, 

спрямо 107 граждански дела по общия ред през 2015 година и 124 такива 

през 2014 година. 

Образувани са 13 производства по чл. 310 от ГПК през 2016 година, 

спрямо 27 през 2015 година и 17 през 2014 година. 

През 2016 година е образувано 1 административно дело по ЗСПЗЗ и 

ЗВГЗГФ, спрямо 3 дела за 2015 година и 2 дела за 2014 година. 
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Отчетените за предходни периоди дела от и срещу търговци – 41 бр. за 

2015г. и 49 бр. за 2014г. не са изведени като самостоятелна група в новите 

отчетни форми и същите увеличават броя граждански дела по общия ред. 

Анализът на постъплението на граждански дела по видове граждански 

спорове за последните три години показва следното: 
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На първо място следва да се отбележи, че на база данните от новите 

отчетни форми по граждански дела е невъзможно сравнение с постъпленията 

от предходни години по групите: „Искове по СК” и „Други гр. дела”, тъй 

като са формирани нови групи граждански дела в приложение № 2 с 

включване на дела от категория „Други граждански дела” към „Искове по СК 

и др.” /делата по ЗГР, ЗЗДН и ЗЗДет./ При справка в Деловодната програма 

ползвана от Районен съд – Павликени се установява, че броят само на 

исковете по СК /развод по исков ред, по взаимно съгласие, родителски права/ 

е 65 бр., при 66 бр. през 2015г. и 58 бр. през 2014г. 

Новата група „Искове по СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет.” за 2016г. е с 

постъпления общо от 182 бр. дела. 

Продължава тенденцията за намаление на постъпилите облигационни 

искове спрямо предходните години. През 2016г. в съда са постъпили 37 

такива дела, спрямо 49 дела за 2015г. и 62 дела за 2014 година. За отчетната 

година намалението се дължи основно на отделяне на установителните 

искове по чл.422 от ГПК в самостоятелна група. 

Нараснал е броят на новообразуваните дела по вещни искове спрямо 

предходните години – 7бр. през 2016г., спрямо 5 бр. през 2015г. и 12 бр. през 

2014 година. 

Делбените производства са отново 9 бр. през 2016г., колкото са и през 

2015г., при 5 бр. през 2014г. 

Стабилитет е налице при трудовите спорове, където са образувани 

отново 5 бр. дела, колкото и през 2015г., при 8 бр. от 2014г. От трудовите 

спорове, 1бр. е за обезщетение по чл.200 от КТ и 1бр. за уволнение. 

Новата група „Установителни искове” е с брой постъпили дела 28, 

повечето от които са с правно основание чл.422 от ГПК. 

Налице е значителен спад на новообразуваните дела, обозначавани с 

шифър 1300 -„Други дела”, спрямо предходните години – 12бр. при 287бр. за 

2015г. и 239 бр. за 2014г. Намалението се дължи на преминаването на 

основната група дела, отчитани преди под този шифър с правно основание 

ЗЗДН, ЗЗД, ЗГР и др., които сега са със самостоятелни шифри и попадат в 

група „Искове по СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет.”, както и на преминаване на 

установителните искове в самостоятелна група. 

Налице е значително увеличение на образуваните граждански дела по 

чл.410 и чл.417 от ГПК спрямо предходните две години. През 2016г. са 

постъпили 501бр. заповедни производства, при 442 през 2015г. и 423 през 

2014г. Делът им от общо постъпилите през 2016 година граждански дела е 

54.69%. 
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Общо постъпили граждански дела в Районен съд - Павликени

за 2016 г., по шифри

Частни 

производства - 

регламенти; 1 бр.; 

0,11%

Други граждански 

дела; 12 бр.; 1,31%
Искове по СК; 182 бр.; 

19,87%

Облигационни 

искове;

37 бр.; 4,04%

Вещни искове;

7 бр.; 0,76%

Частни 

производства - 

заповедни 

производства; 

501 бр.; 54,69%

Частни 

производства; 127 

бр.; 13,86%
Обезпечения; 6 бр.; 

0,66%

Административни 

производства; 1 бр.; 

0,11%

Установителни 

искове; 28 бр.; 3,06%

Делби; 9 бр.; 0,98%

Искове по КТ; 5 бр.; 

0,55%

 
 

1.2.2. Наказателни дела 

През отчетната 2016 година наказателните дела бележат значително 

намаление от 24.54% спрямо 2015г. или 146бр. /при 449 бр. за 2016г. спрямо 

595 бр. през 2015г./ и почти равен брой с постъпленията от 2014г. – 451бр. На 

фона на намаление на НОХД и разпитите, за наказателните дела по чл.78а от 

НК се констатира повишение с 50%. Значителен е спадът на ЧНД /без 

разпити/, които имаха удвояване през 2015г. – 324бр., а сега са само 211бр. 

АНХД по ЗАНН също падат значително с 1/3. 

Постъпили наказателни дела в Районен съд - Павликени

за 2016 г.
НОХД

77 бр.

17,15%

НЧХД

5 бр.

1,11%

по 78А

21 бр.

4,68%

ЧНД

211 бр.

46,99%

ЧНД-разпити

93 бр.

20,71%

АНД

42 бр.

9,35%
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От постъпилите 449бр. наказателни дела, новообразуваните са 448бр. и 

едно дело е върнато за разглеждане под същия номер от друг състав. 

Продължава тенденцията на спад на образуваните наказателни дела от 

общ характер спрямо предходните две години. През 2014 – 90 броя, през 2015 

година – 79 броя НОХД, през 2016г. – 76 бр. Образуваните през 2016 година 

НОХД са с 3 по – малко от образуваните през 2015 година с 14бр. по – малко 

от образуваните през 2014 година. 

От образуваните 76 броя НОХД, 39 броя /или 51.32%/ са по внесени 

споразумения за решаване на делото по чл.382 от НПК, а 37 броя по внесен 

обвинителен акт /48.68%/. 

И през отчетната 2016 година, както през 2015 и 2014 година, най - 

голям относителен дял в така образуваните НОХД имат тези по Глава ХІ от 

Особената част на НК – Общоопасни престъпления – общо 37 дела. През 

2015г. броят е същият, а през 2014 година за престъпления по тази глава са 

образувани - 40 бр., което бележи стабилност в броя, като отново най-много 

са делата против транспорта. Няма дела за престъпления, свързани с 

наркотични вещества. 

Следват делата по Глава V от Особената част на НК – Престъпления 

против собствеността – 22бр. през 2016г., от които най-много 18бр. са 

кражбите, 1 бр. грабеж, 2бр. измами. Няма постъпили дела за обсебване, 

присвояване, документни измами. 

На трето място са делата за престъпления против стопанството – 6бр. 

при 5 броя през 2015г. и 9 броя през 2014г.  

По 3 бр. дела са образувани за престъпления против личността /средна 

телесна повреда/, и други престъпления против личността – /хомосексуални 

действия осъществени чрез принуда – 1бр. и 2бр. закана за убийство/. 

По Глава Х – Против реда и общественото спокойствие 3 бр. /за 

квалифицирани състави на хулиганство/. 

Постъпили са 3бр. производства за убийство по непредпазливост, две 

от които касаят разглеждане на едно обвинение от два съдебни състава. 

Не са постъпвали дела за престъпления против интелектуалната 

собственост, документни престъпления, против брака и семейството. 

Намалял е броят на образуваните НЧХД спрямо предходната година. 

През 2016г. са образувани 5бр. НЧХД, при 8бр. за 2015 година и 5 НЧХД 

през 2014 година. 

За пръв път през последните години има увеличение на образуваните 

дела по чл.78а от НК през отчетния период – 21бр. През 2015 година са 

образувани 14 дела, а през 2014г. 18 дела. 

Продължава да намалява броя на образуваните АНД през 2016 година 

спрямо предходните две години – 42бр. През 2014 година са образувани 99 

АНД, през 2015 година – 63 АНД. 

Сравнително устойчив е броят на образуваните през отчетния период 

частни наказателни дела – разпити – 93бр., при 107 броя през 2015г. и 96 

броя през 2014г. 
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Основна причина за спадът на постъпленията от наказателни дела се 

дължи на ЧНД /без разпити/, които от 324бр. през 2015г., през отчетната 

2016г. са 211бр. Намалението е с една трета, в противовес на тенденцията от 

2015г. за двойното им увеличаване от 143бр. през 2014г., дължащо се на 

новата тогава разпоредба на чл.159а от НК. От този вид дела най–голям е 

делът на ЧНД от досъдебното производство - 211бр., следвани от разпитите, 

17 броя производства по ЗЗдравето и 3бр. по чл.89 от НК, 4 броя кумулации 

/при 9бр. от 2015г./ и 5 броя реабилитации /при 5бр. от 2015г./. 

Сравнителна диаграма за броя на постъпилите в Районен съд - 

Павликени наказателни дела, по видове, за 2014, 2015 и 2016 година

42
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1.3. Общо дела за разглеждане през 2016 г. 

 

През 2016 година общо за разглеждане /включително и останалите от 

предходна година висящи дела/ са били 1466 дела, от които 981 граждански 

дела и 485 наказателни дела. 

Всичко за разглеждане дела в Районен съд - Павликени

за 2016 г.

Граждански 

дела; 981 бр.; 

66,92%

Наказателни 

дела; 485 бр.; 

33,08%
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За сравнение през 2015г. са разгледани общо 1570 дела, от които 940 

граждански и 630 наказателни дела. През 2014г. са разгледани общо 1387 

дела, от които 895 граждански и 492 наказателни. 

Сравнителна диаграма за всичко за разглеждане дела в

Районен съд - Павликени за 2014, 2015 и 2016 година
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Граждански дела Наказателни дела Всичко за разглеждане дела

 
През 2016г. са проведени 1030 заседания по граждански дела и 334 

заседания по наказателни дела, т.е. общо са проведени 1364 заседания при 

1263 съдебни заседания през 2015г. и 1321 с.з. през 2014г.. Броят на 

насрочванията на граждански дела през 2016 година в открито съдебно 

заседание е 408 броя. 

 

Дела за разглеждане по съдии: 

Евелина Карагенова – 292 граждански и 85 наказателни дела или общо 

377 броя дела. 

Радка Цариградска – 264 граждански и 59 наказателни дела или общо 

323 броя дела. 

Цветомил Горчев – 176 граждански и 197 наказателни дела или общо 

373 бр. дела. 

Ана Илиева - 118 граждански и 98 наказателни дела или общо 216 бр. 

дела. 

Катина Минева - 131 граждански и 46 наказателни дела или общо 

177бр. дела. 

Делата се насрочват и разглеждат в максимално кратки срокове, за 

което благоприятства добрата организация на работа, наличието на 

достатъчен брой заседателни зали, попълненият съдийски щат. Основният 

брой от делата приключват в едно заседание, като съдиите се стараят да 

подготвят съдебното заседание така, че да не се допусне неоснователно 

отлагане. За целта съдиите проучват добре възложените им дела и по 
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граждански дела се произнасят по всички направени доказателствени 

искания в закрито заседание, изготвят проекто-доклади или обстойни 

доклади по чл.146 ГПК в открито с.з. и обичайно в едно открито с.з. по дело 

по общия ред се събират допуснатите доказателства и делото се обявява за 

решаване /при гражданските дела/. Наказателните дела в основната си част 

подлежат на разглеждане в кратки срокове - седем или девет дни, а по общия 

ред се насрочват в месечен срок. 

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

или неин пълномощник поради внезапно препятствие, нередовно 

призоваване, за наказателните дела – неявяване на подсъдим или негов 

защитник, неявяване на свидетел, вкл. напускане на адреса, известен от 

досъдебното производство и липса на информация за новото местоживеене. 

Основна причина за забавяне на гражданските производства е трайно 

отсъствие на ответника от постоянния му и настоящ адрес, което налага 

връчване на книжа по реда на чл.47, ал.6 от ГПК, последвано от назначаване 

на особен представител. 

 

2. Свършени дела през 2016 година 

 

2.1. Общо свършени дела и сравнителен анализ 

През 2016 година в Районен съд – Павликени са свършени общо 1376 

дело от общо 1466 дела за разглеждане, от които 916 граждански и 460 

наказателни дела. Общо свършените дела са 93.86% от разглежданите за 

периода. 

Сравнителна диаграма на броя на свършените граждански и 

наказателни дела в Районен съд - Павликени за 2016 г.

Свършени 

граждански дела; 

916 бр.; 66,57%

Свършени 

наказателни дела; 

460 бр.; 33,43%

 
1275 бр. или 92,66 % от свършените дела са приключили в срок до 3 

месеца. 

Решени със съдебен акт по същество са 1190 дела, които са 86.48% от 

общо свършените дела. 
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За сравнение през 2015г. са свършени общо 1469 дела, от които 875 

граждански и 594 наказателни, които са били 93,57% от делата за 

разглеждане. От свършените дела 1375 бр. са решени в 3-месечен срок или 

93,60%. Решени със съдебен акт по същество са били 1288 бр., които са 

87,68% от свършените дела. 

През 2014 година в Районен съд – Павликени са свършени общо 1278 

дела, от които 821 граждански дела и 457 наказателни дела. Общо 

свършените дела за 2014г. са 92.14% от общо разглежданите 1387 дела. От 

свършените дела, 1164 дела са решени в срок до 3 месеца, т.е. 91.08% от 

свършените дела са решени в срок до 3 месеца. Решени със съдебен акт по 

същество са 1096 дела, които са 85.76% от общо свършените дела. 
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Сравнителна диаграма на свършени дела в Районен съд - Павликени

за 2014, 2015 и 2016 г.

Всичко свършени дела

Със съдебен акт по същество

В срок до 3 месеца

 
Анализът на данните показва, че през 2016 година са свършени с 93 

дела по-малко в сравнение с 2015 година и с 98 дела повече от 2014г., което 

изцяло съвпада с тенденциите в броя на постъпилите за разглеждане дела. 

Видно от сравнението за тригодишен период ежегодно се повишава 

процентът на свършените дела спрямо разглежданите. Всяка поредна година 

се е увеличавал процентът на свършените спрямо разглежданите и процентът 

на решените със съдебен акт по същество дела спрямо общо свършените 

дела. Делът на решените в тримесечен срок дела е изключително висок – 

92,66%, при положение, че съгласно утвърдената от ВСС Методика за 

изготвяне на статистическите форми бе извършена промяна в началната дата, 

от което се брои тримесечният срок за граждански дела. В предходния 

отчетен период срокът се броеше от датата на закритото с.з. по чл.140 ГПК, а 

понастоящем е от датата на образуване на делото. Тази промяна включи към 

срока и периода за връчване книжа на ответника, срока за отговор по чл.131 

ГПК, евентуално срока за отговор при предявен насрещен иск. Изложеното 

обяснява по-ниския дял на граждански дела по общия ред, други граждански 

дела и производства по чл.310 от ГПК, които са приключили в 3-месечен 

срок, спрямо отчетеното в предходни години. Спадът обаче е незначителен, 

което показва, че основният брой от делата от образуването им до 
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постановяване на съдебен акт по същество приключват в по-кратък срок от 

три месеца. 

За сравнение: 

Година 
Разгледани 

дела 

Съдебни 

заседания 

Свършени 

дела 

Съотношение 

свършени/ 

разгледани 

дела 

Свършени в 

тримесечен 

срок 

2014 1387 1321 1278 92.14% 91.08% 

2015 1570 1263 1469 93.57% 93.60% 

 
2016 1466 1364 1376 93.86% 92.66% 

 

Разглеждането на 843 броя граждански дела е продължило до 3 месеца 

от тяхното постъпване в съда до свършването им. По-дълго обичайно 

продължава разглеждането на делбени производства и такива по вещни и 

облигационни спорове, изискващи изслушване на експертизи и свидетелски 

показания. 

При наказателните дела разглеждането на 432 броя е продължило до 

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

93,91% от свършените дела от този вид. 

 

2.2. Свършени дела по видове и по съдии 
През 2016 година в Районен съд – Павликени са свършени 916 броя 

граждански дела. 

Свършените дела са разпределени по съдии, както следва: 

Съдия Евелина Карагенова е свършила 261 броя граждански дела, или 

28.49 % от общо свършените граждански дела, като 235 бр. /90.04%/ от тях са 

свършени в 3 месечен срок. 

Съдия Радка Цариградска е свършила 250 броя граждански дела, или 

27.29 % от общо свършените граждански дела, като 218 бр. /87.20%/ от тях са 

свършени в 3 месечен срок. 

Съдия Цветомил Горчев е свършил 174 броя граждански дела, или 

19.00 % от общо свършените граждански дела, като 172 бр. /98.85%/ от тях са 

свършени в 3 месечен срок. 

Съдия Ана Илиева е свършила 118 броя граждански дела или 12.88% от 

общо свършените граждански дела, като 112 бр. /94.92%/ от тях са свършени 

в 3 месечен срок. 

Съдия Катина Минева е свършила 113 броя граждански дела или 

12.34% от общо свършените граждански дела, като 106 бр. /93.81%/ от тях са 

свършени в 3 месечен срок. 

По отношение на горните данни следва да се има предвид, че съдия 

Горчев разглежда граждански дела само от групите производства по чл.410 и 

417 от ГПК и ЧГрД по дежурство, а съдиите Илиева и Минева разглеждаха 

по-нисък процент от гражданските дела по общия ред. 
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Сравнителна диаграма на свършените през 2016 г. граждански дела в Районен съд - 

Павликени, по съдии
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Свършени граждански дела От тях, свършени в срок до 3 месеца

 
През 2016 година в Районен съд – Павликени са свършени 460 броя 

наказателни дела. Свършените наказателни дела са разпределени по съдии 

както следва: 

Съдия Евелина Карагенова е свършила 85 броя наказателни дела, или 

18.48 % от общо свършените наказателни дела, от които 84 бр. или 98.82% са 

свършени в тримесечен срок. 

Съдия Радка Цариградска е свършила 59 броя наказателни дела, или 

12.83 % от общо свършените наказателни дела, от които 59 бр. или 100% са 

свършени в тримесечен срок. 

Съдия Цветомил Горчев е свършил 176 броя наказателни дела, или 

38.26 % от общо свършените наказателни дела, от които 157 бр. или 89.20% 

са свършени в тримесечен срок. 

Съдия Ана Илиева е свършила 98 броя наказателни дела или 21.30% от 

общо свършените наказателни дела, от които 91 бр. или 92.86% са свършени 

в тримесечен срок. 

Съдия Катина Минева е свършила 42 броя наказателни дела или 9.13% 

от общо свършените наказателни дела, от които 41 бр. или 97.62% са 

свършени в тримесечен срок. 

Сравнителна диаграма на свършените през 2016 г. наказателни дела в Районен съд - 

Павликени, по съдии
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Свършени наказателни дела От тях, свършени в срок до 3 месеца

 
Общо свършените дела в Районен съд – Павликени през 2016 година са 

1376 броя. Те се разпределят по съдии както следва: 
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Съдия Евелина Карагенова е свършила общо 346 броя дела, или 25.15 

% от общо свършените дела. 

Съдия Радка Цариградска е свършила общо 309 броя дела, или 22.46 % 

от общо свършените дела. 

Съдия Цветомил Горчев е свършил общо 350 броя дела или 25.44 % от 

общо свършените дела. 

Съдия Ана Илиева е свършила общо 216 броя дела, което е 15.70 % от 

всички свършени дела. 

Съдия Катина Минева е свършила общо 155 броя дела, което е 11.26% 

от всички свършени дела. 

Сравнителна диаграма на свършените през 2016 г. дела в Районен съд - Павликени, 

по съдии
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Общо свършени дела От тях, свършени в срок до 3 месеца

 
Общият дял на състава, възложен последователно на съдиите Илиева и 

Минева е 26.96 %. С приетите решения от Общото събрание на съдиите при 

Районен съд – Павликени бе променена натовареността на т.нар. „смесен” 

състав към по-голям дял граждански дела /60 към 40%/ и бе намалена 

натовареността на председателя на съда на 80% от делата на неговия състав. 

Видно от посочените по-горе данни, е постигнато изравняване в 

натоварването на съставите, а натовареността на председателя е съобразена с 

изискванията на СИНС. 

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

произнасяне в закрито с.з. – заповедни производства, ЧГрД, ЧНД от 

досъдебно производство, разпитите. 55% от гражданските дела по общия ред 

и 89 % от наказателните от общ характер дела /НОХД/ през 2016 година са 

приключили в 3 месечен срок. 

 

2.3. Решени дела с акт по същество: 

През отчетния период съдиите в Районен съд – Павликени от свършени 

1376 дела. Със съдебен акт по същество през 2016 година са свършени 1190 

дела, които са 86.48% от свършените дела. 

 

2.3.1. Граждански дела с акт по същество 

Със съдебен акт по същество през 2016 година са свършени 828 

граждански дела от общо свършени 916 или 90.39%, от които: 



 19 

- 93 броя граждански дела по общия ред; 

- 6 броя производства по чл.310 от ГПК; 

- 127 броя частни граждански дела; 

- 485 броя дела по чл.410 и чл.417 от ГПК; 

- 117 броя други дела. 

 

2.3.2. Наказателни дела с акт по същество 

Със съдебен акт по същество през 2016 година са свършени 362 

наказателни дела от общо свършени 460 бр. или 78.70%. 

При НОХД решените по същество са 12 бр. от общо свършените 79 

броя НОХД. 

НЧХД – приключили с присъда 1 бр. от свършените 4 бр. 

Дела по 78а от НК - с решените по същество са 23 бр. /всички 

свършени от този вид/; 

ЧНД – решени по същество 202 бр. от 213 свършени; 

ЧНД разпити – решени по същество 77 бр. от 93 свършени; 

АНД – с решение по същество 47 бр. при свършени 48 бр. 

При съпоставка с предходните два периода се установява, че се 

поддържа високия процент приключени наказателни дела от 2015г. спрямо 

тези от 2014г. Намалелият брой решени по същество НОХД се дължи на 

факта, че НОХД бележат леко повишение изцяло за сметка на внесените със 

споразумение, които се отчитат като прекратени, а не решени по същество. 

 

2.4. Прекратени дела 

При гражданските дела са прекратени общо 88 броя, спрямо 96 броя 

през 2015 г. и 98 бр. през 2014г. 

По видове дела това са 29 броя дела по СК, ЗЗДет, ЗЗДН, 9 бр. по 

облигационни искове, 8бр. по установителни искове, 2 броя по вещни искове, 

6 бр. делби, 3 бр. дела по КТ, 9 бр – др. гр. дела, 6 бр. ЧГрД и 14 броя от 

заповедните производства. 

Причини за прекратяване на производството по граждански дела е най-

често неотстраняване на нередовности на исковата молба в срок, постигане 

на съдебна спогодба, изпращане по подсъдност, оттегляне или отказ от иска. 

През 2016 година са прекратени общо 98 наказателни дела, спрямо 85 

наказателни дела през 2015 година и 84 през 2014 година. 

Прекратените през 2016 година наказателни дела са, както следва: 

НОХД – 67 броя - от тях 39 броя са прекратени поради одобряване на 

споразумение по чл.382 НПК и 24 броя поради одобряване на споразумение 

по чл.384 от НПК /двойно увеличение/. 

НЧХД – прекратени са три дела поради помирение между частния 

тъжител и подсъдимия; 

Няма прекратени дела по чл. 78а от НК; 

ЧНД – 11 броя – поради оттегляне на молба за реабилитация, 

изпращане на делото по подсъдност на друг съд, постъпване на идентични 

жалби по чл.243 НПК. 



 20 

ЧНД – разпити - 16 броя – поради неявяване на обвиняемия или 

свидетеля за провеждане на разпита; 

АНД – 1 брой – поради подаване на жалбата след срока по чл. 59, ал. 2 

от ЗАНН. 

ОБЩО прекратените дела са 186 броя (13.52% от общо свършените 

дела), при 181 броя за 2015г. и 182 бр. през 2014 г. Повишението с един 

процент се дължи изцяло на по-големия брой споразумения по чл.384 НПК. 

 

3. Висящи дела в края на отчетния период 

В края на отчетния период са останали несвършени 90 броя дела – 65 

граждански дела и 25 броя наказателни дела. Спрямо 2015г. /101 бр./ и 2014г. 

/109бр./ висящността е намалена. 

Към края на отчетния период само по 5 граждански дела 

производството продължава повече от една година, две от които са спрени. 

Няма неприключили дела, образувани преди 2014г. 

От висящите граждански дела 17 броя са по СК, ЗЗДет, ЗЗДН и ЗГР, 13 

бр. облигационни искове, 4 бр. вещни искове, 7 бр. делби и по ЗНасл., 15бр. 

установителни искове, 3 са исковете по КТ, 3 бр. заповедни производства и 

по 1 бр. административно, ЧГрД и ЧГрД по Регламент. 

Останалите висящи наказателни дела са 25 броя, които се разпределят 

както следва: 4 броя НОХД, 5 броя НЧХД, 1 брой по 78а от НК, 2 броя ЧНД, 

13 броя дела по ЗАНН. 

 

Спрени дела 

При гражданските дела има 7 броя спрени дела, от които шест броя са 

спрени на основание чл. 229, ал.1, т. 4 от ГПК и 1 бр. на основание чл. 229, 

ал.1 т.5 от ГПК. 

Няма спрени наказателни дела. 

Причини за продължителна висящност на гражданските дела са най-

често нередовното връчване на съдебни книжа, поради отсъствие на 

ответника от адреса, последвано от процедура по чл.47, ал.6 ГПК, нередовно 

връчване на книжа в малките населени места, където не се осъществява от 

съдебен призовкар, както и връчването в градовете София и Варна. 

Характерът на част от производствата също не предполага приключване след 

провеждане на едно открито с.з. 

Причини за отлагане на наказателните дела най-често са нередовно 

призоваване на страна по делото, неявяване на подсъдимия, когато участието 

му в процеса е задължително, неявяване на защитник, неявяване на вещо 

лице или свидетел. 

 

4.Обжалвани и протестирани съдебни актове 
През 2016 година пред по - горна инстанция са обжалвани 100 съдебни 

акта, от които 41 по граждански дела и 59 съдебни акта по наказателни дела. 

Обжалваните съдебни актове са 7,27% от общо свършените 1376 граждански 

и наказателни дела, спрямо 2015г., когато са обжалвани също 100 съдебни 
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акта (6,81% от общо свършените за съответната година дела) и 2014г., когато 

са обжалвани 113 съдебни акта (8.84% от общо свършените за съответната 

година дела), делът на обжалваните е без значителни колебания.  

Обжалваните съдебни актове през 2016 година са, както следва: 

Граждански дела: 8 бр. по СК, ЗГР, ЗЗДет, ЗЗДН; 14 бр. облигационни 

искове; 2 бр. вещни искове; 3 бр. делби; 6 бр. установителни искове; 8 бр. по 

заповедни производства. 

Наказателни дела: Обжалвани или протестирани са 13 присъди по 

НОХД, 2 бр. по НЧХД, 17 бр. съдебни акта по ЧНД и 27 решения по АНД. 

Общият брой на върнатите обжалвани и протестирани дела на съдиите 

през 2016 година е 92, от които 30 броя са граждански дела, 34 броя - 

наказателни дела, 28 бр. АНХД. 

 

4.1. Граждански дела 

Потвърдени изцяло са 17 бр. от актовете по върнатите 30 бр. 

граждански дела. 

 Изцяло са отменени 2 бр. решения по граждански дела, по които 

въззивният съд е постановил ново решение, като и в двата случая съдебните 

решения са обжалвани частично, отменени са в обжалваната част от ВТОС. 

По едното производство с предмет Иск за неоснователно обогатяване, 

отхвърлената от ПРС претенция е уважена от ВТОС. Второто решение 

постановено по делбено производство е отменено в обжалваната част, 

касаеща уравнението на дяловете на страните. 

 Едно решение е обезсилено и върнато за ново разглеждане поради 

нередовност на ИМ, едно решение е обезсилено и върнато за ново 

разглеждане по обективни причини – установяване на нов участник в 

съсобствеността в делбено производство. Едно решение е обезсилено от 

въззивна инстанция, поради постигане на спогодба пред въззивния съд. Три 

решения по граждански дела са частично потвърдени, частично отменени от 

въззивната инстанция, като отмяната е поради различна преценка на 

верността на доказателствата и приемане на различна фактическа обстановка 

и едното решение касае отмяна единствено в частта на срока на една от 

взетите от РС мерки за закрила по ЗЗДН.  

Четири от обжалваните определения са потвърдени, едно е отменено 

частично и едно е отметено поради представяне на нови доказателства пред 

въззивната инстанция.  

 

4.2. Наказателни дела 

Потвърдени изцяло са 13 бр. присъди и решения по върнатите 

наказателни дела, 9 бр. определения /от 11 бр. обжалвани/. 

Отменени изцяло са 3бр. присъди, като в единия случай ВТОС е върнал 

делото за разглеждане от друг съдебен състав, като е преценил че при 

първото му разглеждане е допуснато СПН, поради необсъждане в мотивите 

на всички доказателства по делото и непълнота на мотивите. Друга от 

присъдите е отменена и постановена нова – оправдателна, като въззивната 
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инстанция е приела, че е налице маловажен случай по смисъла на чл. 9, ал. 2 

от НК. Една присъда по НЧХД е отменена след оттегляне на тъжбата в хода 

на въззивното производство.  

Четири присъди са изменени в частта за наказанието, като е намален 

неговия срок и в един от случаите е изменено изтърпяването му от ефективно 

в такова при условията на чл. 66 от НК.  

АНД - 22 потвърдени изцяло от 28 обжалвани, 4бр. отменени, като 

касационната инстанция е приела обратното по отношение осъществяването 

или не на административно нарушение. Едно решение е отменено и делото е 

върнато за разглеждане от друг състав, поради СПН – неизпълнение на 

задължението на съда служебно да изясни фактическата обстановка по 

делото.   

 

5. Структура на осъдената престъпност 

 

Постановени осъдителни присъди и осъдени лица 

През 2016 година са внесени 76 бр. прокурорски актове по НОХД, от 

които 37 броя нови обвинителни актове и 39 броя споразумения. Разгледани 

са общо 83 броя наказателни дела от общ характер /77 нови-едно от тях 

върнато за разглеждане под същия номер, 6 останали несвършени от 

предходната година/. От разгледаните наказателни дела от общ характер, 

внесени с обвинителен акт, 24 броя са приключили със споразумения. Общо 

наказателните дела приключили със споразумения са 63 броя. 12 броя НОХД 

са приключили с присъда при 25 през 2015г. 

Несвършени в края на 2016 година са 4 броя НОХД. Обжалваните 

НОХД са 13 бр. 

Сравнение на постъплението на внесени обвинителни актове и 

споразумения през последните 3 години: 

Година Обвинителни актове Споразумения Общо 

2014 39 49 88 

2015 34 46 80 

2016 37 39 76 

Няма постановени оправдателни присъди, като трите частично 

оправдани лица са признати за виновни и осъдени по основната част от 

обвиненията.  

Съдени са 92 лица, от които 75 са осъдени, три са оправдани частично. 

За сравнение: 

 
Общо 

Съдени лица 

Общо 

Осъдени лица 

Осъдени 

Непълнолетни 

лица 

Оправдани лица 

2014 133 118 4 2 

2015 92 82 3 2 

2016 92 75 2 3 
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Осъдените лица през 2016 година са 80.65% от общия брой на съдените 

лица. 

Броят на осъдените непълнолетни е 2 бр. или 2.67% от общо осъдените 

лица при 3.65% за 2015г. и 3% през 2014г. 

 

По видове престъпления: 

По Глава ІІ „Престъпления против личността - убийство” са съдени 3 

лица, осъдено едно лице. 

За „Престъпления против личността - телесна повреда” са съдени 2 

лица, осъдени 2 лица. 

За „Други престъпления против личността” са съдени три лица, 

осъдени три лица, едно от които непълнолетно. 

По Глава ІV „Престъпление против брака, семейството и младежта” е 

осъдено едно лице. 

По глава V „Престъпления против собствеността” са осъдени 27 лица, а 

едно лице е оправдано. 

По Глава VІ „Престъпления против стопанството” са осъдени 6 лица. 

По глава ХІ „Общоопасни престъпления” осъдени 35 лица, едно от 

които непълнолетно, две лица са оправдани. 

От наказанията, налагани на подсъдимите най-много са наказанията 

„лишаване от свобода до 3 години” - 56 броя, от които за 37 бр. е отложено 

изтърпяването на наказанието с изпитателен срок. 

На второ място е наказанието „пробация” - 10 броя. Следва „глоба” – 9 

бр. Кумулативно е налагано наказание лишаване от права. 

Ефективните наказания „лишаване от свобода” са 19бр. през 2016г. при 

13 бр. през 2015г. и 2014г. 

21 бр. са били бързите производства, 1бр. незабавно производство, 5 

бр. НОХД са приключили по реда на съкратеното съдебно следствие. 

По реда на чл.78а от НК са признати за виновни и освободени от 

наказателна отговорност с налагане на административно наказание 23 лица, 

вкл. едно непълнолетно лице при съдени 24 лица. Едно лице е оправдано. 

Наложени са 22 наказания „глоба” и едно наказание „обществено 

порицание”. 

При анализ на делата за последните три години се установява трайна 

тенденция на спад на внесените наказателни дела по общия ред, което води и 

до намаляване на осъдените лица, като спадът започва от 2014г. и е повече от 

50% спрямо 2013г. Преобладаващият брой НОХД се внасят със споразумение 

по чл.382 от НПК. В хода на НОХД по обвинителен акт са постигнати 24 

споразумения и 5 от НОХД са разгледани по реда на съкратеното съдебно 

следствие. 

 

6. Оправдателни присъди 

През 2016г. са постановени 3 броя частично оправдателни присъди по 2 

бр. НОХД и 1 бр. НЧХД, като няма напълно оправдани лица. Частичното 

оправдаване е по отношение на част от деянията по обвинение за 
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продължавано престъпление по чл. 201 от НК, за едно от клеветническите 

действия, за които е повдигнато от частното обвинение по НЧХД № 

471/2015г. и за едно от двете обвинения по НОХД № 176/2016г. – за 

престъпление по чл. 343 буква „а” от НК, поради ниска стойност на вредите и 

несъставомерност по обективния признак на повдигнатото обвинение. 

 

ІI. АНАЛИЗ НА НАТОВАРЕНОСТТА 

 

Натовареност на съдиите и на съдебния район 

 

Натовареност на съдиите: 

Общият брой на съдиите по щата на Районен съд – Павликени е 

четирима, като през 2015г. бе заета възстановената четвърта бройка, считано 

от 16.03.2015г. 

Натовареност на съдиите по щат: 

Средната месечна натовареност на съдиите по щат през 2016 година 

спрямо свършените дела е 28,67 при 30.60 през 2015г. и 26.63 през 2014г. 

Средната месечна натовареност на съдиите по щат спрямо общия брой 

разгледани дела е 30.54бр. през 2016, при 32.71 бр. през 2015г. и 28.90 през 

2014г. 

Действителна натовареност на съдиите: 

Средната месечна натовареност на съдиите през 2016 година спрямо 

свършените дела е равна на щатната – 28.67, при 33.77 за 2015г. и 35.50 за 

2014г., когато щатната обезпеченост не е била целогодишна. 

Средната месечна натовареност на съдиите спрямо общия брой 

разгледани дела е 30.54 за 2016, при 36.09 за 2015г. и 38.53 през 2014г. 

Натовареността за 2016 на гражданските съдии е 32.70 към разгледани 

и 30.53 към свършени дела, а на наказателните съдии 26.94 към разгледани и 

25.56 към свършени дела. Щатът е разделен на 2.5 граждански и 1.5 

наказателни съдии. 

Съдия Евелина Карагенова е разгледала общо 377 дела, от които 85 

наказателни и 292 граждански дела. Свършила е 346 дела. От върнатите 

обжалвани дела /общо 10 бр./ 5 бр. са потвърдени изцяло, 4 бр. са отменени, 

и 1 бр. е отметен частично Съдия Карагенова е с ранг „съдия във ВКС”, 

повишена с решение на ВСС от м. ноември 2016 г. През годината е посетила 

следните семинари: „Режимът на имуществените отношения между 

съпрузите съгласно семейния кодекс. Актуални въпроси на наследственото 

право. Регламент 650/2012”; Обучение във връзка с проект по превенция на 

домашното насилие; „Индивидуална оценка в наказателното правосъдие“; 

„Специфични въпроси по вещно право. Кадастър и регулация. Особен статут 

на някои категории земи. Вътрешноправни средства за защита правото на 

собственост.“ 

Съдия Радка Цариградска е разгледала общо 323 дела, от които 59 

наказателни и 264 граждански дела. Свършила е 309 дела. От върнатите 

обжалвани дела /общо 16/, 10 бр. решения са потвърдени изцяло, 3 бр. – 
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отменени, 3 бр. – частично отменени. Същата е с ранг „съдия във ВКС”, 

придобит в края на 2016 г. През годината е участвала в семинар „Европейски 

граждански процес“ в гр. Барселона, Испания; Участие в обучение по проект 

„Обединени за справедливост“; „Индивидуална оценка в наказателното 

правосъдие“; Обучение в лидерство - за административни ръководители в гр. 

Париж, Франция. 

Съдия Цветомил Горчев е разгледал общо 373 дела, от които 197 

наказателни и 176 граждански дела. Свършил е 350 дела. От върнатите 

обжалвани дела /общо 38 бр./, 24 бр. потвърдени, 8 бр. отменени /в т.ч. 

частично/. Участвал е в следните обучения: Методическо обучение "Работа 

на МКБППМН , обществените възпитатели към нея и на другите институции 

и организации, свързани с работата на МКБППМН, по превенция на трафика 

на хора и на домашното насилие". 

Съдия Ана Илиева е разгледала общо 216 дела, от които 118 

граждански и 98 наказателни. Свършила е 216 дела. Върнати обжалвани – 25 

бр., от които потвърдените са 21 бр., а отменените – 2 бр., останалите са 

изменени частично. Участвала е в задължителните обучения за 

новоназначени съдии, организирани от НИП. 

Съдия Катина Минева е разгледала общо 177 дела, от които 131 

граждански и 46 наказателни. Свършила е 155 дела. В отчетния период са 

върнати обжалвани актове на съдия Минева само по 2 бр. ЧНД – потвърдени, 

едно НАХД – върнато за ново разглеждане и няма върнати обжалвани актове 

по граждански дела. 

 

ІІІ. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Брой на постъпилите изпълнителни дела. 

През отчетния период януари – декември 2016 г. са образувани 61 броя 

изпълнителни дела /2014г. - 61бр.; 2015г. - 42 бр./. Във връзка с промените в 

ЗСВ от м.август 2016г. постъпват молби за образуване на изпълнителни дела 

от съдебни органи, поради което през новата година се очаква сериозно 

увеличаване на делата за този вид вземания. 

Запазва се тенденцията за увеличаване на броя на исканията от 

взискатели за цялостно проучване на имущественото състояние на длъжници. 

Това обстоятелство, както и увеличения брой справки, които съдебния 

изпълнител следва служебно да извършва на всеки шест месеца, по дела по 

които издръжката се изплаща по реда на Наредба за определяне на реда за 

изплащане от държавата на присъдена издръжка /обн. ДВ бр. 48 /24.06.2011 

г./, води и увеличение на броя на изготвените през периода призовки и книжа 

/2014 г. - 3 050 бр.; 2015 г. - 3 202 бр.; 2016 г. - 3 660 бр./. 

По-голям е броя и на свършените дела чрез реализиране на вземането 

/2014 г. - 38 бр.; 2015 г. - 6 бр.; 2016 г. - 11 бр./. 

Размера на събраните суми /123 228,93 лв./ е по-голям в сравнение с 

2015 г./98 175 лв./ и 2014 г. /90 113,70 лв./. 

Събрани са и повече държавни такси /2014 г. - 6 273 лв.; 2015 г. - 5 070 

лв.; 2016 г. - 6410,23 лв./. 
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Дължимите суми по новообразуваните през 2016г. /297 218 лв./ 

изпълнителни дела са значително повече отколкото по делата образувани 

през 2015 г. /122 427 лв./ 

 

Насрочени принудителни изпълнителни действия 

Насрочените принудителни изпълнителни действия са 42 броя, от 

които са извършени 28 броя. Останалите са отложени, поради нередовно 

призоваване, неявяване на страни и неоказване на съдействие от страна на 

взискателя, пренасрочени по искане на взискателите или са отменени поради 

погасяване на задължението или постигнато споразумение между страните. 

Насрочените изпълнителни действия са по-малко в сравнение с 2015г. 

/46 бр./, но се наблюдава увеличение на насрочените описи /2014г. - 20 бр.; 

2015г. - 18 бр.; 2016г. - 27 бр./. Запазва се тенденцията голям брой от 

насрочените описи, да не се извършат поради цялостно погасяване на 

задължението или по искане на взискателя след постигнато споразумение с 

длъжника, след получаване на призовката за принудително изпълнение.  

Наблюдава се и увеличение и на случаите, при които при опис на 

движими вещи се констатира, че в жилището на длъжника няма 

секвестируеми движими вещи, спрямо които може да се насочи 

принудителното изпълнение, или стойността на откритите секвестируеми 

вещи не може да покрие направените от взискателя разноски по исканото 

изпълнително действие. 

Насрочените публични продажби /27 бр./ са по-малко в сравнение с 

2015г. /29 бр./.Намаление има и на насрочените продажби на движими вещи 

през периода /2016г. - 3 бр.; 2015г. - 4 бр.;2014г. - 2 бр./. 

Запазва се тенденцията голям брой от насрочените описи, да не се 

извършат поради цялостно погасяване на задължението или по искане на 

взискателя след постигнато споразумение с длъжника, след получаване на 

призовката за принудително изпълнение. 

През 2016г. е подадена една жалба срещу действията на съдебния 

изпълнител /2014г. - 5 бр.; 2015г. - 1 бр./, която е оставена без уважение от 

ВТОС. 

През 2016г. са издадени 21 бр. удостоверения за липса на образувани 

изпълнителни дела /2014г. - 21 броя; 2015г. - 22 броя/. 

Работата на ДСИ е затруднена от ниските доходи и трудова заетост на 

длъжниците, живущи в района на ПРС, както и липсата на достатъчно 

секвестируемо имущество. Съществени проблеми създава отсъствието на 

длъжниците от пределите на Република България. 

През цялата година в съдебното изпълнение е работил само ДСИ 

Кирил Гализов, който при отсъствие на съдията по вписванията го 

заместваше по заповед на Министъра на правосъдието. В течение на 

годината ДСИ подпомагаше дейността на съдиите по граждански дела, като 

му бе възложено изготвянето на адресни справки по заповедни производства. 

Съдебно - изпълнителната служба работи с програмен продукт – 

деловодна програма JES на „Темида 2000-Еди Чакъров”. 
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IV. СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА ГР.ПАВЛИКЕНИ 

 

През 2016 година в Служба по вписванията гр.Павликени са извършени 

3358 бр. вписвания при 3576 броя вписвания през 2015г. и 4019 броя 

вписвания през 2014г. 

През 2016г. са извършени разпореждания за издаване на 474 

удостоверения, което е почти същия брой, като издадените през 2015г. 489 

удостоверения за вещни тежести и увеличение спрямо 385 бр. удостоверения 

през 2014г. 

Извършени са 25 бр. устни справки, 1116 бр. справки по молба на 

държавен орган, издадени са 843 бр. преписи от документи и са извършени 

155 заличавания на вписани обстоятелства. 

Със заповед на Министъра на правосъдието ДСИ К.Гализов замества 

съдията по вписвания Димитър Трифонов при излизането му в отпуск. 

 

V. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ: 

 

Съдии, съдия-изпълнители, съдии по вписванията 

След като в началото на 2013г. бе съкратена 1 щатна бройка за районен 

съдия, в районен съд гр. Павликени, с решение на ВСС от 17.07.2014 г. 

същата бе възстановена и щатът за съдии е четирима, един държавен съдебен 

изпълнител и един съдия по вписванията. След проведен в края на 2014г. 

конкурс за първоначално назначаване, свободната щатна бройка за съдия бе 

заета от съдия Ана Илиева, която встъпи на 16.03.2015г. Считано от 

01.09.2016г. на основание решение на Съдийската колегия на ВСС  съдия 

Ана Илиева бе преместена в РС Плевен по нейно желание и в рамките на 

нововъведената процедура по чл.194, ал.2 от ЗСВ. Мястото на съдия Илиева 

бе заето по същата процедура от съдия Катина Минева, преместена от 

софийски районен съд. Съдия Минева има над 6 години съдийски стаж и е 

заемала последователно длъжностите „младши съдия” в СГС и съдия в 

Софийски районен съд. 

 

Служители 
 

Съгласно щатното разписание на РС Павликени числеността на съда се 

състои от 20 човека: четирима магистрати - административен ръководител и 

трима районни съдии, държавен съдебен изпълнител, съдия по вписванията и 

четиринадесет съдебни служители. Съотношението брой служители към 

магистрати е 3.50, брой служители към съдии, вкл. съдия по вписванията и 

ДСИ е 2.33, при средно за страната на РС извън областните центрове – 

3.80/2.47. Статистиката показва по-лошо съотношение за РС Павликени 

спрямо средното.  

По щатно разписание съдебните служители заемат следните 

длъжности: главен счетоводител, административен секретар, системен 

администратор, съдебни секретари – три щатни бройки, 1бр. съдебен 
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деловодител СИС, 2бр. съдебни деловодители – по един в гражданско и 

наказателно деловодство, един съдебен деловодител – регистратура, един 

съдебен архивар, той и Бюро Съдимост, един призовкар, един чистач и един 

работник поддръжка сгради-огняр. 

По-рано от планираното – на 01.05.2016г. ни напусна 

административният секретар Бонка Трифонова. Изпълнението на функциите 

на административен секретар бе възложено на гл.счетоводител Диана 

Димитрова, но всички съдебни служители подпомагаха административния 

ръководител до провеждане конкурс за заемане на освободената длъжност. 

След проведения конкурс длъжността административен секретар бе заета от 

Стела Иванова, която започна работа на 01.10.2016г.   

По отношение на кадровата обезпеченост следва да се отбележи, че при 

четирима съдии, съдът разполага само с трима съдебни секретари. Преди 

съкращаване на възстановената ни четвърта съдийска бройка съдебните 

секретари бяха четири и бяха формирани твърди състави от съдия и съдебен 

секретар, което улесняваше изключително ежедневната работа, особено при 

съдебни заседания. Към настоящия момент е утвърден график на съдебните 

състави, според който е съдебните секретари участват в заседания с различни 

съдии два до пъти седмично. Така двама съдебни секретари ежедневно са 

ангажирани в редовни заседания, а третият работи с дежурния съдия при 

провеждане на разпити и други спешни процедури. Възникват проблеми при 

отпуск на някой от съдебните секретари и се налага изчакване.  

Двамата съдебни секретари с по-голям стаж изготвят статистиката 

съответно по граждански и наказателни дела, като единият води и 

деловодство „Класифицирана информация”. 

През годината не са правени искания за промени в щата на съдебните 

секретари, поради намалелия обем дела и отказа на ВСС за отпускане на нова 

щатна бройка през 2015г. 

Към настоящия момент работата в съда е добре организирана. 

Съдебната администрация работи при равномерно натоварване, като 

съдебните деловодители при отсъствие се заместват съответно – деловодител 

„Гражданско деловодство” от деловодителя при „Регистратура”, а 

деловодителят в „Наказателно деловодство” от служителя в „Бюро 

съдимост”, той и архивар, и обратното. За пълноценно използване капацитета 

на деловодителя при СИС през 2016г. на същия е възложена част от 

деловодната работа по граждански дела – конкретно производствата по 

чл.410 и 417 от ГПК. От началото на 2017г. новопостъпилите заповедни 

производства се обработват деловодно от гражданско деловодство, предвид 

очакваното повишаване работата на ДСИ и СИС. 

При условията на взаимна заменяемост работят призовкаря и чистача, 

като работата на последния не е малка – съдът ползва почти три етажа от 

Съдебната палата, със значителна разгъната площ, няколко сервизни 

помещения, вкл. за ползване от граждани. Работникът по поддръжка на 

сградата - огняр през отоплителния сезон /м.ноември - м.март/ е 

единственият оторизиран да работи с газовата отоплителна инсталация и не 
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ползва отпуск в тази период. Освен поддръжка в изправност на всички 

системи в сградата, същият е ангажиран с отстраняване на повреди в 

работните помещения и общите части, както и по обзавеждането, което 

спестява много разходи на съда и прокуратурата. От пускането в 

експлоатация през м.юли 2016г.на климатичната инсталация, се грижи и за 

нейната поддръжка и ползване.  

Системният администратор е изключително полезен и ангажиран през 

цялото си работно време /и след това/, тъй като отговаря за публикуване на 

съдебните актове в централния интерфейс на ВСС, ежедневно архивиране на 

данните от деловодната програма, програмата за разпределение на делата и 

т.н. От м.януари 2016г. изцяло пое поддръжката на сайта на съда.  

От голяма помощ на председателя са служителите, заемащи 

длъжностите „административен секретар” и „главен счетоводител”, особено 

като се има предвид, че административен ръководител на малък РС работи с 

натовареност 100%, без заместници и до голяма степен разчита на тези 

служители при изпълнение на административните си функции. 

Административният секретар Бонка Трифонова изпълняваше и функции на 

служител по сигурността, извършваше справки в регистъра на населението - 

Национална база данни "Население" извън заповедните производства, 

публикуваше съдебни актове на интернет страницата на съда при отсъствие 

на  системния администратор.  

С оглед изложеното не намирам възможност за по-добро 

разпределение на функциите и евентуално освобождаване на човешки 

ресурс, предвид необходимостта от обезпечаване обслужването на 

гражданите от всички служби в Районен съд – Павликени – ежедневно и в 

срок, както и на нормалната работа на съдиите. 

Съотношението служители/магистрати по щат е 3.5/1, а съотношението 

служители/общо магистрати, ДСИ и съдия по вписвания е 2.3/1. 

Всички служители периодично се запознават с настъпилите изменения 

в нормативната уредба, които засягат тяхната непосредствена работа. Бе 

проведено обучение за работа с Програмата за обмен на кореспонденция с 

ВТАК по служебните защити във връзка с актуализация от есента на 2016г., 

която даде възможност за пълноценното й използване при защитници, 

назначени от досъдебно производство. Бяха актуализирани вътрешните 

правила за образуване и разпределение на делата. В началото на 2016г. бе 

проведено обучение на служителите при кметствата на териториите на 

общините Павликени и Сухиндол във връзка със задълженията им по 

връчване на съдебни книжа на територията на малките населени места, в 

което взеха участие съдебния призовкар и чистача при ПРС. 

През 2016г. гл. счетоводител Диана Димитрова взе участие в обучение 

„Практически акценти при прилагане на СФУК. Годишно докладване по 

СФУК. Годишна инвентаризация. Вътрешен одит; деловодител 

„Регистратура” Йорданка Георгиева участва в семинар „Работа по 

граждански дела“ и дистанционно обучение „Основи на правото”. Архиварят 

Валя Гатева участва в семинар „Етично поведение на съдебния служител“ и 
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“Работа по наказателни дела“. Административният секретар Стела Иванова 

посети двата модула на „Начално обучение за съдебни служители“, а 

съдебният деловодител СИС Стела Колева участва в семинар „Електронни 

инструменти в съдебното изпълнение“ - Обучителен семинар за работа с 

новостите в програмен продукт „JES“ 

 

VІ. БЮРО СЪДИМОСТ 

През годината са издадени 2256 броя свидетелства за съдимост и 566 

броя справки за съдимост или общо 2822 бр., при 2856 броя през 2015г. и 

2788 бр. през 2014г. 

В „Бюро съдимост” бе създадена добра организация на работа с оглед 

навременното обслужване на гражданите и въвеждането на информацията от 

бюлетините за съдимост. Всеки от съдиите има собствен профил в 

програмата, с която работи „Бюро съдимост” и чрез който по време на 

дежурство преглежда постъпилите искания, касаещи осъждани лица, 

извършва отбелязвания, дава разпореждания в електронен вид, които 

служителят изпълнява и предоставя на хартия за подпис изготвените 

документи. 

 

 VІІ. АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ ПО ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДЕЙНОСТТА НА СЪДА 

 

 През м.август 2016г. бе изменен Законът за съдебната власт, което 

доведе до структурни и организационни промени във ВСС, последвано от 

такива във всички органи на съдебната власт. 

  Издадена е Заповед за организиране на документооборота по делата, в 

която са подробно разписани задълженията на всички съдебни служители в 

допълнение към фиксираните им от ПАС такива. Разпоредено е ежемесечно 

изготвяне на справки за спрените дела, ненасрочените и свършени през 

предходния месец дела, както и за ненаписаните в срок съдебни актове. За 

контрол на изпълнение на въведения в съда ред ежемесечно се извършва 

проверка за изпълнение на заповедите относно създаване на пълни 

електронни досиета на делата, работа с ЕИСПП, работа с програмата за 

Правна помощ. Въведени са регистри на изпълнителните листи – отделно за 

граждански и наказателни дела, в полза на държавата и в полза на страните. 

Във връзка с нововъведената счетоводна политика на ВСС, справки от 

регистъра на изпълнителните листи за тези издадени в полза на съда се 

предоставя ежеседмично на главния счетоводител за отразяване счетоводно 

на задълженията към съда.  

 Относно натовареността на съдиите първоначално са формирани два 

граждански, един наказателен и един смесен състав, последният с 

натовареност 80% наказателни и 20% граждански дела. През годината по 

решение на ОС на съдиите и след констатация на промяната в постъпленията 

на наказателни дела, натовареността на смесения състав е променена на 50 на 

50%, а от месец септември 2016г. на 40% наказателни, 60% граждански дела.  
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 Ежемесечно със заповед на Председателя се определя графика за 

дежурства на съдиите, който се изпраща на разследващите полицаи и ОЗ 

Охрана.  

 През годината бяха утвърдени нови вътрешни правила за публикуване 

на съдебните актова на интернет страницата на съда, съобразени с 

издаденото ръководство от ВСС.  

 Трима съдебни служители бяха снабдени с КЕП – главният 

счетоводител и служителите: Ирена Илиева и Валя Гатева, като на 

последните две бе разпоредено извършването на адресни справки по 

граждански и наказателни дела.  

 Във връзка с въвеждане на новите статистически шифри и системата 

СИНС бе разпоредена и извършена от деловодителите актуализация на 

кодовете на делата постъпили от 01.01.2016г. до 01.04.2016г., а системният 

администратор и председателят въведоха в СИНС всички неприключили към 

01.04.2016г. с пълни данни. В програмата за СИНС бяха създадени профили 

на всички съдии от РС Павликени. Бяха въведени правила за работа със 

СИНС, въз основа на които всеки съдия при приключване на дело отбелязва 

дата, начин на приключване, статус на делото и коригиращ коефициент, след 

което попълва и образец на хартиен носител със същата информация.  

 Във връзка с зачестилите искания на адвокати по дела за получаване по 

електронен път на незаверени преписи от книжа по делата, но без да се 

подава заявление за електронно връчване на призовки по реда на ГПК, бяха 

утвърдени правила за изпращане на подобен вид незаверени преписи от 

съдебни протоколи и преписи от експертизи за страните, чрез одобрени с 

правилата образци на заявление и създадени по силата на същата заповед 

електронни пощи на гражданско и наказателно деловодство.  

 На основание измененията в ЗСВ в частта за съдебните заседатели бяха 

издадени заповеди за декларациите, които същите следва да попълват за 

съвместимост, за текущ контрол на съдимостта им и за начина на 

изчисляване на възнаграждението им.  

 Бяха разпоредени и извършени проверки на работата на всички 

съдебни служби от съдиите при РС – Павликени и бе разпоредено на период 

от шест месеца да се изготвят справки за делата, чието разглеждане 

продължава повече от шест месеца.  

 Бяха утвърдени вътрешни правила за институционална идентичност на 

документите в РС - Павликени във връзка с Решение на Съдийската колегия 

на ВСС. 

VІІІ. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 
 

Сграда, оборудване, проблеми 

 

От 2010 година съдии и служители работят в Съдебната палата в 

централната част на града. Сградата е построена специално за нуждите на 

органите на съдебната власт и проектирана според тяхната специфика. 

Състои се сутерен и четири етажа, като на първия етаж са разположени 
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регистратура, наказателно и гражданско деловодство, Бюро „Съдимост”, 

помещения за четене на дела, кабинети за дежурен съдия и дежурен 

прокурор, обособени са две помещения за изслушване на деца в защитена 

среда /„синя стая” и техническо помещение/. На същия етаж е Съдебна зала 

№1, свързана с вътрешен коридор с помещения за охрана, арестанти и 

принудително доведени лица и входа за тези лица. На втория етаж се 

помещават още Съдебни зали №2 и 3, кабинет на ДСИ и деловодство СИС, 

съдия по вписвания и Служба по вписванията, Системен администратор, 

архивни помещения, кабинети и архив на Окръжна следствена служба при 

Окръжна прокуратура, кабинет на призовкаря. На третия етаж са 

разположени съдийските кабинети и тези на главния счетоводител, 

административния секретар, съдебните секретари, сървърно помещение, 

архив и помещение по ЗЗКИ. На четвъртия етаж се намират помещенията на 

РП Павликени. В сутерена са разположени архивните помещения, котелно и 

други технически помещения. 

След измененията в ЗСВ собствеността на съдебните сгради премина 

от МП към ВСС. С решение на ВСС за стопани на сградите, ползвани от 

няколко органа на съдебната власт, съвместно с други институции, бяха 

определени председателите на съответния съд. Административният 

ръководител на РС Павликени след упълномощаване от ВСС проведе 

успешно процедурата по снабдяване на новия собственик с акт за държавна 

собственост от Областна управа В.Търново. 

Отоплението на сградата е на газ, с газов котел в периода м.ноември-

м.март. В началото на м.юли 2016г. приключи процедурата по пускане в 

експлоатация на електрическата климатична инсталация, която се ползва за 

отопление в преходните сезони и за охлаждане през лятото. Така бе разрешен 

дългогодишният проблем, генериран от бездействието и безстопанствеността 

на МП. Охладителната система не е въведена в експлоатация от МП, а е 

налична от построяване на сградата. За да бъде ползвана се налагаше ремонт 

и въвеждане в експлоатация след зареждане с фреон. По първото ни искане 

до ВСС от 2015г. бюджетната комисия препоръча уважаването му, но преди 

гласуването от ВСС, същото бе изтеглено от дневния ред. Преди да го 

подновим през 2016г. възложихме на оторизирана фирма проучване на 

състоянието на системата. Със средства от бюджета на съда бе подготвено 

въвеждането в експлоатация като се подмениха корозиралите и повредени 

части, бяха направени водни проби. До ВСС бе отправено искане за 

отпускане на средства в размер 2 пъти по-малък от това от 2015г. и то бе 

уважено изцяло. След зареждане на чилъра с фреон, подновяване на 

захранване и др., климатичната инсталация заработи. 

И през този отоплителен сезон неколкократно се налага авариен ремонт 

на тръби и конвектори. Остава проблемът с отоплението на помещението на 

деловодството, което е с голям обем – при тавани с височина 3.50м., не е 

изолирано от сутерена, а се отоплява от чрез неадекватни като мощност 

конвектори. Предстои подмяната им след края на отоплителния сезон и 

частично затваряне на подхода към сутерена.  



 33 

От няколко години е налице теч от покривното пространство в един от 

кабинетите на последния етаж, ползван от прокуратурата. В рамките на 

отпуснатите ни от ВСС 500лв. бе частично ремонтирана неравността на 

покрива над този кабинет, водеща до оформяне на локви. Установена бе 

обаче генерална грешка при изпълнение на покривната конструкция относно 

планиране на наклоните и дебита на отводнителните съоръжения. Предстои 

тежка работа по изясняване на проблема, изготвяне на планове за решаването 

му и евентуално осъществяване на ремонт, ако бъдат отпуснати средства.  

В сложна ситуация попадна съда при настъпване на застрахователно 

събитие в края на м.октомври 2016г., когато при буря бе отнесен част от 

окачания таван във фоайето на първия етаж. Въпреки затрудненията поради е 

изтекъл договорът за застраховка, липса на информация за сключен нов 

договор, успяхме за спазим срок за уведомяване на застрахователя. Щетата 

бе възстановена веднага със средства от бюджета на съда и собствен труда. 

Предстои същата да бъде репарирана на бенефициента ВСС.  

В сградата е изградена система за видео наблюдение с камери във 

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

сървъра и помещението по ЗЗКИ. Извън работно време се ползва охрана на 

съдебната палата от СОТ. 

Разработена е и функционира система за контрол на достъп, 

осъществявана от служители на Звено ОСВ. 

Съдебните зали са оборудвани със звукозаписна техника, а зала №1 и с 

усилващи звука микрофони. 

Във фоайето и пред трите съдебни зали са инсталирани 

информационни табла с данни за подлежащите на разглеждане дела за деня. 

Сградата е достъпна за хора в неравностойно положение, които имат 

достъп и до горните етажи чрез асансьор. 

Има изградена и действаща регистратура за квалифицирана 

информация с издаден УИН от ДКСИ. 

Материалната база е добра и функционална и съдии и съдебни 

служители работят в подходяща обстановка и при много добри условия. В 

рамките на годината бе закупено ново обзавеждане за „синя стая” за щадящо 

изслушване на деца и техническо оборудване за същата, помощни мебели за 

кабинета на системния администратор. Предстои преместване на призовкаря 

и чистача в ново работно помещение, което следва да бъде също обзаведено, 

предвид липсата на подходяща мебелировка в сегашната им стая.  

 

Техническо оборудване – компютърна техника, програмни 

продукти. 

Всички районни съдии, ДСИ, съдията по вписванията и съдебните 

служители /без призовкаря, работника по поддръжката и чистача/, както и 

трите съдебни зали са оборудвани с компютри на работните си места. За 

всеки е осигурено ползване на принтер и UPS. 

Изградена е локална мрежа, към която са свързани всички работни 

компютри и същата ползва чрез сървъра достъп до интернет. 
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Съдиите ползват при работата си правно-информационна система 

Апис. 

Със специфичния и одобрен за съответната функция софтуер работят 

„Бюро съдимост”, Главният счетоводител, Съдебно-изпълнителната служба. 

Електронната деловодна обработка на делата в съда се осъществява чрез 

САС „Съдебно деловодство” на „Информационно обслужване”АД. 

В съда през 2016г. бяха получени след реализирана от ВСС обществена 

поръчка два броя компютърни конфигурации, 3 бр. МФУ, 1бр. документен 

скенер, 1 преносим компютър и преносимо DVD устройство. Сканирането на 

документи се осъществява предимно в общото помещение на деловодство и 

регистратура на копирна машина Xerox Work Centre 5325. Районните съдии и 

съдебните зали са оборудвани с отделни принтери. Като цяло техниката е в 

сравнително добро състояние, но се нуждае от постепенно обновяване. 

Със средства от бюджета на съда бе закупен мултимедиен проектор и 

екран за стена. 

От 11.07.2008 г. функционира интернет-страница на съда. На нея се 

публикува графика за съдебните заседания за следващата седмица и 

ежедневно съдебните актове по свършените дела. Поддържането на 

интернет-страницата е задължение на системния администратор. 

 

ІХ. ПРОВЕРКИ, КОНСТАТАЦИИ И РЕЗУЛТАТИ 

 

През м. ноември 2016г. бе извършена планова проверка от ВТОС на 

работата на Районен съд – Павликени, която приключи с положителни 

констатации. Периодично се извършват вътрешни проверки по служби за 

срочност на деловодната обработка, редовното водене на книгите. Бяха 

установявани пропуски при попълване електронните досиета на делата със 

сканирани входящи книжа и информация за връчени призовки, които бяха 

отстранени незабавно. 

 

Х. КОМУНИКАЦИОННА СТРАТЕГИЯ 

Отчет – анализ по изпълнение на плана за комуникационна 

стратегия на Районен съд – Павликени за 2016 г. 
 

ДЕЙНОСТИ 

ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИ

Е 

ОЧАКВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ 

ИНДИКАТОРИ 

ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

СРОК 
ОТГОВ

ОРНИК 

РЕСУРС

И 

ИЗПЪЛНЕНИ

Е 

1. Повишаване 

присъствието в 

медиите. 

Съдът 

предприема 

политика за 

проактивно 

предоставяне на 

информация, 

свързана с дела 

с обществен 

Използване на 

разнообразен 

инструментари

ум за 

осъществяване 

на 

комуникация с 

медиите – 

прессъобщения

, брифинги, 

пресконференц

Брой бюлетини, 

медийни 

продукти, 

материали, 

презентации. 

2016 г. Админи

стративе

н 

секретар 

на РС 

Павлике

ни 

Председ

ател на 

РС 

Павлике

Човешки 

ресурси 

 

Бюджетно 

финансир

ане 

Изготвени 

съобщения в 

сайта на 

Районен съд - 

Павликени: 

- 5 броя 

публикации на 

сайта на съда за 

инициативи на 

институцията, 2 

бр.пресъобщени
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интерес, 

организиране на 

брифинги и 

пресконференци

и, по отношение 

на дейността на 

съда, 

прилагането на 

Комуникационн

ата стратегия, 

както и по 

актуални 

проблеми, 

свързани пряко 

с дейността на 

съда, както и 

при 

нововъведения в 

работата на 

ПРС, касаещи 

пряко 

обществеността. 

ии, медийни 

събития, 

кампании, 

интервюта и 

др.  

ни  я за постановени 

съдебни актове. 

- Публикуване 

на фотогалерия 

в сайта на 

ПвлРС: „Ден на 

отворените 

врати в Районен 

съд - Павликени 

- май 2016 г.“  

Интервю с 

Председателя на 

съда 

публикувано във 

в-к „Янтра днес” 

и на сайта 

„Павликени.инф

о” във връзка с 

доклада на съда, 

интервю във в-к 

„Борба” във 

връзка с 

образователната 

програма. 

- над 10 бр. 

текущи медийни 

публикации във 

връзка с 

разглеждани от 

РС Павликени 

дела, въз основа 

на информация 

изходяща от 

съда или от 

публикуваните 

прессъобщения. 

 

 

1.Повишаване 

на 

прозрачността 

на работата на 

Районен съд 

Павликени 

2. Повишаване 

познаваемостта 

на 

извършваната 

от Районен съд 

Павликени 

дейност. 

3. Повишаване 

на доверието в 

Районен съд 

Павликени 

1. Публикуване 

на годишен 

отчетен доклад 

на страницата на 

Районен съд 

Павликени. 

2. Провеждане 

на брифинг за 

представянето на 

доклада пред 

медиите, с 

възможност за 

дискусия 

относно отделни 

точни от него. 

3. Брой 

присъствали 

представители 

на медиите. 

2016 г. 

-2020 

г. 

Админи

стративе

н 

ръковод

ител – 

Председ

ател на 

ПРС 

 

Админи

стративе

н 

секретар 

на 

Районен 

съд 

Павлике

ни 

Човешки 

ресурси 

Бюджетно 

финансир

ане 

Годишният 

отчетен доклад 

за 2015 г. е 

публикуван на 

страницата на 

Районен съд 

Павликени. 

Не е проведен 

брифинг, но 

данните от 

доклада са 

публикувани в 

два местни 

ежедневника и 

един седмичник 

– в-к „Янтра 

Днес”, в-к 

„Борба”, в-к 

„Павликенски 

глас” 
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ДЕЙНОСТИ 

ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИ

Е 

ОЧАКВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ 

ИНДИКАТОРИ 

ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

СРОК 
ОТГОВ

ОРНИК 

РЕСУРС

И 
РЕЗУЛТАТИ 

1. Провеждане 

на „Ден на 

отворените 

врати” в 

Съдебна палата 

Павликени 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Участие в 

реализацията на 

Образователната 

програма за 

ученици 

"Съдебната 

власт-

информиран 

избор и 

Отворени 

съдилища и 

прокуратури" 

 

 

 

3. Провеждане 

на 

информационни 

кампании за 

запознаване на 

вътрешната и 

външни 

общности с 

важи промени, 

касаещи 

правораздаванет

о 

1. Повишаване 

на познаването 

на функциите и 

ролите в 

отделните 

органи. 

2. Създаване на 

трайни 

положителни 

впечатления и 

отношение към 

СВ. 

 

1.Подобрена 

правна култура 

на 

подрастващите

. 

2.Повишено 

разбиране на 

спецификите в 

работата на 

съда. 

3.Повишен 

респект към 

закона у 

младите хора 

 

1. Повишена 

информиранос

т на съдиите и 

съдебните 

служители 

относно 

промените 

2. Повишена 

информиранос

т на 

професионални 

общности и на 

обществото 

относно 

реорганизация 

на работа и 

достъпа до 

правосъдие. 

1. Брой 

посетители по 

време на Деня на 

отворените 

врати - планират 

се между 100-

120 души 

2. Брой и вид 

разработени и 

проведени 

мероприятия в 

деня на 

отворените 

врати. 

 

1.Брой съдии, 

участващи в 

програмата 

2.Брой ученици, 

обхванати от 

програмата 

3.Брой 

разгледани теми 

 

1.Брой 

проведени 

обсъждания на 

Общо събрание 

на съдиите 

2. Обсъждания 

със съдебните 

служители 

3. Проведени 

срещи с 

представители 

на други 

юридически 

професии, 

представителни 

на местната 

власт, 

обществени 

организации. 

май 

2016 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Януар

и- 

юни 

2016г. 

 

 

 

 

2016г. 

Председ

ател на 

РС-

Павлике

ни  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председ

ател на 

РС-

Павлике

ни  

 

 

 

 

Председ

ател на 

РС-

Павлике

ни 

Бюджетно 

финансир

ане 

Човешки 

ресурси 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Човешки 

ресурси 

 

 

 

 

Човешки 

ресурси 

 

 

1. Посетители в 

деня на 

отворени врати 

на 12.05.2016 г. 

– около 150 

души. 

2. Демонстрация 

на програмата за 

случайно 

разпределение 

на делата, 

симулативен 

процес, 

опознавателна 

обиколка на 

Съдебната 

палата 

 

2.В програмата 

участват всички 

съдии – 4 бр. и 

75 бр. ученика 

от 10 клас на СУ 

„Бачо Киро” гр. 

Павликени. 

Разгледани и 

обсъдени 10 

теми. 

 

 

1. Становища от 

съдиите, по 

искания за 

постановяване 

на тълкувателни 

решения, 

обсъждани на 

проведени във 

ВТОС общи 

събрания на 

съдиите както 

следва: относно 

присъждане на 

разноски за 

адвокатско 

възнаграждение 

при наличен 

ДДС; по 

тълкувателно 

дело №2 ОСНК 

на ВКС за 2016 

г.; относно 

поставения за 

обсъждане 

проект за 

ЗИДНПК и 

обсъждане с 

МКБППМН на 

ПЗОНПНЛ 
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2. Проведени 

обучения на 

съдебните 

служители за 

работа с 

програма 

ЛЕВЕНТС и 

СИНС. 

3. Обучение на 

съдебни 

заседатели  

4. Обучение на 

длъжностни 

лица от 

кметствата за 

призоваване по 

ГПК и НПК.  

 
ДЕЙНОСТИ 

ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИ

Е 

ОЧАКВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ 

ИНДИКАТОРИ 

ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

СРОК 
ОТГОВ

ОРНИК 

РЕСУРС

И 

РЕЗУЛТАТИ 

1.Провеждане на 

приемни дни за 

граждани от 

Председателя на 

Районен съд 

Павликени 

1. Повишаване 

на доверието 

посредством 

пряка и 

непосредствена 

връзка между 

административ

ния 

ръководител и 

гражданите и 

възможност да 

бъдат 

разрешени 

конкретни 

техни 

проблеми 

2. Подобряване 

на достъпа до 

правосъдие, 

посредством 

използване на 

приемните дни 

като ефективен 

способ за 

обратна връзка 

и корекция на 

практиките в 

административ

ното 

обслужване. 

1. Брой 

проведени 

приемни дни 

 

2. Брой 

граждани, 

посетили 

приемните дни 

2016 г-

2020 г. 

 

 

Председ

ател на 

Районен 

съд 

Павлике

ни 

Човешки 

ресурси 

Обявен е 

приемен ден на 

Председателя 

един път 

седмично. 

Няма граждани, 

които да са 

изявили 

желание за 

среща с 

Председателя в 

рамките на 

обявения 

приемен ден. 
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СПРАВКА ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ОТ РАЙОНЕН  СЪД – 

ПАВЛИКЕНИ ДЕЙНОСТИ  

ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА  

КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ НА СЪДЕБНАТА 

ВЛАСТ 2014 – 2020 ГОДИНА 
 

Индикатор Описание на изпълнението през 

2016 година 

Измерител Целева 

стойност 

Източник на 

информация 

Изпъ

л-

нени

е 

Обслужени 

запитвания 

по Закона за 

достъп до 

обществена 

информация 

През отчетния период в съда не са 

постъпвали заявления по Закона за 

достъп до обществена информация.  

Брой 

обслужени 

заявления–

0бр. 

Обслужват 

се всички 

постъпили 

в РС –

Павликени  

заявления 

по ЗДОИ 

Административн

и данни 

(Регистър на 

заявленията по 

ЗДОИ) 

V 

Координационн

и 

срещи/разговор

и на 

представители 

на връзки с 

обществеността 

на органите на 

съдебната 

власт  

Действията на съда в медийната 

среда се координират със 

специалиста по връзка с 

обществеността при ВТАС  

    

Съвместно 

координирани 

между органите 

на съдебната 

власт медийни 

изяви и 

други 

инициативи, 

насочени към 

широката 

общественост 

 

“Ден на отворени врати” – 

проведен на 12.05.2016г. 

-  Отзовали се 150 посетители – 

ученици от ОУ „Св.Климент 

Охридски“, СУ „Бачо Киро” и ПГАТ 

„Ц.Церковски”, гр.Павликени, 

адвокати, ПРП, както и граждани от 

общ.Павликени. 

- Гимназистите бяха запознати с 

процедурите за провеждане на 

граждански и наказателни дела, както 

и с ролята на съдията, съдебния 

секретар и прокурора при тяхното 

осъществяване. 

- По-малките ученици, пристъпили 

за първи път прага на съдебната 

институция научиха интересни 

факти за работа на съда.    

- Демонстрация на работата с 

Програмата за случайно 

разпределение на делата, която бе 

проведена в кабинета на 

Председателя на съда в присъствието 

на представители на прокуратурата и 

адвокатурата. 

- Участие на съдиите от Районен 

съд Павликени в обсъждането на 

проект за Закон за отклоняване на 

наказателното производство и 

налагане на наказателни мерки на 

непълнолетни лица съвместно с 

МКБППМН Павликени 

Брой 

посетители в 

деня на 

Отворени 

врати – над 

150 

 

Брой 

участници в 

демонстраци

я на 

Програма за 

случайно 

разпределен

ие на делата 

– над 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

Брой 

ученици, 

включени в 

образователн

ата програма 

– над 70 

 

 

5 

инициативи 

на съда 

+ 

Участие в 

иницииран

и от др. 

органи 

събития 

Медиен 

мониторинг 

 

 

 

 

 

 

 

 

Официална 

кореспонденция 

 

V 
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Индикатор Описание на изпълнението през 

2016 година 

Измерител Целева 

стойност 

Източник на 

информация 

Изпъ

л-

нени

е 

- Въведен приемен ден на 

Председателя-административен 

ръководител на Районен съд 

Павликени. Редът за осъществяване 

на същия е надлежно разгласен чрез 

интернет страницата на съда.  

- Включване на Районен съд - 

Павликени в образователната 

програма сред ученици „Съдебната 

власт – информиран избор и 

гражданско доверие. Отворени 

съдилища и прокуратури”. 

- На 10 май 2016 г., по случай 90-

годишнината на адв. Русанов,  

практикуващ в гр.Павликени бе 

организирано тържествено връчване 

на поздравителен адрес от колектива 

на РС Павликени, отразено на сайта 

на съда; 

През  месец октомври в сградата 

на Съдебната палата се проведе 

работна среща между Председателя 

на РС Павликени и Младежка 

инициативна група по Проект 

„Заедно намираме решения“, чиято 

беше и инициативата на срещата. В 

срещата взеха участие 20 ученици от 

училищата СУ“Бачо Киро“ 

гр.Павликени, ПГАТ“Цанко 

Церковски“  гр.Павликени, ОУ 

„Св.Кл.Охридски“ гр.Павликени, 

педагози от същите училища като 

представители на проекта , който е 

съвместен на Сдружение 

„Академика-245“ и Сдружение 

„Подай ръка „ , гр.Павликени. В хода 

на срещата учениците получиха 

основна представа за съдебната 

система в Република България и 

мястото на съда в нея като орган на 

съдебната власт , с работата на 

съдебните служители и видовете 

административни услуги в Районен 

съд, с работата на съдиите , 

разглежданите дела и правата и 

задълженията на гражданите при 

общуването им със съдебните органи. 

 

 

 

Брой 

ученици - 25 

Брой медийни 

изяви 

- Публикации в различни медии за 

проведен Ден на отворените врати на 

РС Павликени. 

- Други публикации за Районен съд 

– Павликени. 

Изготвени съобщения в сайта на 

Районен съд - Павликени: 

- 52 броя седмични бюлетини с 

информация за насрочени за 

разглеждане през следващ работен 

период /работна седмица/ дела; 

Информацията за насрочени съдебни 

Брой 

медийни 

изяви – 5 

 

 

 

Брой 

съобщения - 

333 

В 

зависимост 

от 

наличието 

на 

информаци

онните 

поводи.  

Медиен 

мониторинг 

 

 

 

 

Данни от  

Системния 

администратор 

 

 

 

V 
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Индикатор Описание на изпълнението през 

2016 година 

Измерител Целева 

стойност 

Източник на 

информация 

Изпъ

л-

нени

е 

заседания се актуализира, при 

отсрочване, пренасрочване и ново 

насрочване на съдебни заседания, 

отнасящи се до текущо публикувания 

период. 

- 276 броя съобщения за 

постановени съдебни актове; 

Актуализиране на информацията за 

вече публикувани съдебни актове – 

мотиви, влизане в сила, изпращане за 

обжалване. 

- 5 броя други съобщения - за 

инициативи на съда и пресъобщения 

за постановени съдебни актове. 

- Публикуване на фотогалерия в 

сайта на ПвлРС: „Ден на отворените 

врати в Районен съд - Павликени - 

май 2016 г.“ 

Данни от  

Системния 

администратор 

 

Данни от  

Системния 

администратор 

Проведени 

обучения за 

повишаване на 

квалификация

та 

свързана с 

комуникацията 

с 

вътрешни и 

външни 

публики 

Един съдия е участвал в 

Програмата за обучение на 

административни ръководители, 

организирана от ЕМСО  - в Париж, 

Франция двуседмично. 

Брой 

обучения – 1 

 

Брой  

участници в 

обучението – 

1 

В 

зависимост 

от 

програмат

а на НИП 

Сертификати за 

завършено 

обучение 

V 

Вътрешни 

информационн

и 

бюлетини, 

 

в рамките на 

съдебната 

власт 

Изпратени до ВСС: 

- статистически справки за 

дейността на съда през 2015 г. и 

първите 6 месеца на 2016 г., 

изпратени до ВСС; 

- решение на общо събрание на 

съдии и служители от Районен съд – 

Павликени относно създаване на 

централизиран фонд СБКО за 2016 

година; 

Предоставени на ОС В.Търново 

- Становища от съдиите, по 

искания за постановяване на 

тълкувателни решения, обсъждани на 

проведени във ВТОС общи събрания 

на съдиите както следва: 

- становище относно поставения за 

обсъждане въпрос за присъждане на 

разноски за адвокатско 

възнаграждение при наличен ДДС 

 

1. становище относно поставените 

за обсъждане въпроси, предмет на 

тълкувателно дело №2 по описа на 

ОСНК на ВКС за 2016 година 

2. становище относно поставения за 

обсъждане проект за ЗИДНПК 

 

Изпратени до МП: 

- статистически справки за дейността 

 В 

зависимост 

от 

постъпили

те искания 

и 

запитвания 

Административн

и данни 
V 
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Индикатор Описание на изпълнението през 

2016 година 

Измерител Целева 

стойност 

Източник на 

информация 

Изпъ

л-

нени

е 

на съда през 2015 г. и първите 6 

месеца на 2016 г.; 

 

До Районна прокуратура – 

Павликени, РУ на МВР – Павликени,  

Агенция „Митници” – ТМУ - 

Свищов 

- 8 броя справки за дежурни съдии 

и съдебни служители 

 

До ОЗ „Охрана“ – Велико 

Търново 

- 25 броя справки за лица за 

принудително довеждане и участието 

им в съдебни заседания; 

- До Висш съдебен съвет, Върховен 

касационен съд, Апелативен съд - 

Велико Търново, Окръжен съд –

Велико Търново, Министерство на 

правосъдието и други органи на 

съдебната и изпълнителна власт са 

изпратени и множество други 

информации и справки, изготвени по 

конкретни запитвания и процедури. 

 

Успеваемост на 

прессъбщеният

а и 

продължаващи 

тематични 

публикации 

Районен съд – Павликени не 

разполага с необходимия ресурс за 

коректно измерване на успеваемостта 

на разпространените от съда 

прессъобщения.  

Съгласно поддържания от 

Административния секретар архив на 

медийни публикации свързани с 

дейността на съда, от общо 

разпространени през годината 229 

съобщения, 10 са отразени най-малко 

от една медия. 

 

Съотношени

е брой 

съобщения 

/брой 

медийни 

публикации 

229/10 

- Медиен 

мониторинг 
V 

Публикации и 

излъчвания в 

печатните и 

електронните 

медии 

Административният секретар 

поддържа писмен архив на 

медийните публикации свързани с 

дейността на съда в печатните медии. 

Архивът включва копия от 

публикации в местни и национални 

печатни и електронни медии. 

 

Брой 

публикации 

- 15 

- Медиен 

мониторинг 
V 

Достигната 

аудитория по 

Целеви групи 

 

Районен  съд – Павликени не 

разполага с необходимия ресурс за 

подобно измерване.  

- - - Х 

Отношение на 

медиите по 

теми, свързани 

със съдебната 

система 

Районен  съд –Павликени не 

разполага с необходимия ресурс за 

коректно идентифициране на 

отношението на медиите (експертен 

анализ на съдържанието на 

публикациите) по теми, свързани със 

съдебната система и в частност – с 

дейността на  съда. 

- - - Х 
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Индикатор Описание на изпълнението през 

2016 година 

Измерител Целева 

стойност 

Източник на 

информация 

Изпъ

л-

нени

е 

Репутация на 

органите на 

съдебната 

власт в 

социалните 

медии 

РС - Павликени не разполага с 

необходимия ресурс за подобно 

измерване. 

  - - Х 

Време за 

реакция при 

комуникацион

ни/медийни 

кризи 

През 2016 г. не са 

идентифицирани комуникационни/ 

медийни кризи. 

Часове  - Х 

Нови/обновени 

уебсайтове на 

органи на 

съдебната 

власт 

Районен  съд - Павликени 

поддържа уебсайт, разработен през 

2008 г., Структурата и съдържанието 

на страницата са разширявани и 

обогатявани, съобразно настъпили 

промени и идентифицирани 

потребности на потребителите 

- - - - 

Честота на 

обновяване на 

информацията 

на уебсайтовете 

на органите на 

съдебната 

власт 

В секцията за публикуване на 

постановените съдебни актове 

(съгласно изискванията на чл.64 от 

ЗСВ) информацията се обновява 

ежедневно.  

В секцията „Пресофис” 

информацията се обновява съобразно 

наличието на информационни поводи 

и изготвените за тях съобщения. За 

всяко поместено на интернет 

страницата съобщение  се посочва и 

датата на публикуване.  

В останалите секции на интернет 

страницата информацията се 

обновява своевременно при 

настъпили промени. 

Публикувани са нови правила, 

обява за конкурс, архивирани са 

новини и съдебни решения от 

предходен период. 

 

Дни Ежедневно Данни от  

Системния 

администратор 

V 

Информационн

и системи, 

осигуряващи 

онлайн достъп 

до информация 

за граждани и 

фирми 

Освен чрез интернет страницата 

на Районен съд – Павликени, данни 

за разглеждани дела, въведени в 

ползваната от съда деловодна 

програма, са достъпни онлайн и чрез: 

- http://legalacts.justice.bg/ - 

Централен интерфейс за 

публикуваните съдебни актове на 

съдилищата в страната – по 

отношение на постановените актове; 

 

Брой инф. 

системи - 1  
3 Административн

и данни 
V 

Подобрение на 

нагласите и 

отношението на 

широката 

общественост 

към органите 

на съдебната 

власт 

Районен съд – Павликени не 

разполага с необходимия ресурс за 

подобно измерване. 

- - - Х 

http://legalacts.justice.bg/
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Индикатор Описание на изпълнението през 

2016 година 

Измерител Целева 

стойност 

Източник на 

информация 

Изпъ

л-

нени

е 

Събития и 

инициативи, 

насочени към 

гражданите 

- Проведено обучение на новите 

съдебните заседатели. 

 

 

 

 

 

- Проведен Ден на отворени врати. 

 

 

 

 

 

 

- Въведен приемен ден на  

административния ръководител на 

Районен съд – Павликени. Редът за 

осъществяване на същия е надлежно 

разгласен чрез интернет страницата 

на съда. 

 

– Включване на Районен съд – 

Павликени в образователната 

програма сред ученици „Съдебната 

власт – информиран избор и 

гражданско доверие. Отворени 

съдилища и прокуратури”. 

Брой 

обучени 

съдебни 

заседатели - 

14 

 

 

Брой 

посетители в 

Деня на 

отворени 

врати – над 

150 

 

Брой лица 

участвали в 

приемния 

ден – 0 

 

 

 

Брой 

ученици, 

включени в 

образ. 

програма – 

над 70 

5 събития и 

инициативи 

Административн

и данни 

 

Данни от 

„Административ

ен секретар” 

 

Медиен 

мониторинг 

V 

Информационн

и 

кампании, 

насочени към 

повишаване на 

осведомеността 

и правната 

култура 

Наред с посочените в предходния 

индикатор събития и инициативи, с 

цел повишаване осведомеността и 

правната култура на гражданите, на 

интернет страницата на Районен съд 

– Павликени се поддържа секция с 

поместена информация за: 

структурата на съдебната система в 

България; правата на гражданите; 

видовете дела, разглеждани от 

съдилищата особености на 

производствата по граждански дела и 

наказателни дела; правилата за 

достъп и вътрешен ред в Съдебната 

палата; информация за свидетелите 

по съдебни дела и др. 

През 2016г. продължи 

разпространението на 

Информационна брошура на РС 

Павликени, която се разпространява 

на хартиен носител сред 

посетителите на Съдебната палата и е 

публикувана на сайта на съда. 

Брой инф. 

кампании/ин

ициативи – 2 

 

 

Брой 

отпечатани 

брошури – 

над 200 броя 

 

2 Данни от 

Административе

н секретар и 

Системен 

администратор 

 

V 

Взаимодействи

е между 

органите на 

съдебната 

власт и 

организациите 

от 

неправителстве

ния сектор 

През месец октомври в сградата 

на Съдебната палата се проведе 

работна среща между Председателя 

на РС Павликени и Младежка 

инициативна група по Проект 

„Заедно намираме решения“, чиято 

беше и инициативата на срещата. В 

срещата взеха участие 20 ученици от 

училищата СУ“Бачо Киро“ 

Брой 

инициативи - 

0 

0 - Х 

http://www.os-gabrovo.org/Anonce/Prava_na_grajdanite.pdf
http://www.os-gabrovo.org/Anonce/Vidove_dela.pdf
http://www.os-gabrovo.org/Anonce/Proizvodstvo_po_grajdanski_dela.pdf
http://www.os-gabrovo.org/Anonce/Proizvodstvo_po_nakazatelni_dela.pdf
http://www.os-gabrovo.org/Anonce/Sudebna_palata.pdf
http://www.os-gabrovo.org/Anonce/Sudebna_palata.pdf
http://www.os-gabrovo.org/Anonce/Svideteli_Pol_inf.pdf
http://www.os-gabrovo.org/Anonce/Svideteli_Pol_inf.pdf
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Индикатор Описание на изпълнението през 

2016 година 

Измерител Целева 

стойност 

Източник на 

информация 

Изпъ

л-

нени

е 

гр.Павликени, ПГАТ“Цанко 

Церковски“  гр.Павликени, ОУ 

„Св.Кл.Охридски“ гр.Павликени, 

педагози от същите училища като 

представители на проекта , който е 

съвместен на Сдружение 

„Академика-245“ и Сдружение 

„Подай ръка „ , гр.Павликени. В хода 

на срещата учениците получиха 

основна представа за съдебната 

система в Република България и 

мястото на съда в нея като орган на 

съдебната власт , с работата на 

съдебните служители и видовете 

административни услуги в Районен 

съд, с работата на съдиите , 

разглежданите дела и правата и 

задълженията на гражданите при 

общуването им със съдебните органи 

 

 

 

Х. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

От изложеното може да се направи извода, че 2016г. бе изключително 

динамична, година на кадрови и организационни промени, последните 

основно продиктувани от конституционните и законови изменения по 

отношение на съдебната власт. Всички съдии имат регистрация и достъп до 

програмата за разпределение на делата и СИНС и работят пълноценно с тях. 

Редовно се провеждат общи събрания на съдиите за решаване на 

основни организационни въпроси, запознаване с решения и политики на 

ВСС. Съдиите бяха ангажирани с контрол върху работата на съдебните 

служители чрез проверки на дейността им. Служителите се справиха с 

настигането на въведените нови изисквания - надлежно попълване на 

електроните досиета, работа с програмата за правна помощ, изготвяне на 

адресни справки /нови двама служители получиха КЕП и бяха обучени за 

целта/. Бързо възприеха и заработиха с новите шифри на делата. Съдии и 

служители полагаха значителни усилия за своевременна и качествена работа, 

за бързо движение на делата и качеството им разглеждане и решаване. 

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

Назначена е комисия, която ежеседмично съставя протокол, съгласно 

указанията на ВСС. Досега в ПвлРС не са постъпвали сигнали за корупция. 

На 12.05.2016г. за трета поредна година в ПРС се проведе Ден на 

отворените врати с цел засилване на доверието в съдебната институция, 

повишаване на правната култура. Ученици от двете средни училища в гр. 

Павликени присъстваха на открити съдебни заседания и се запознаха с 

ролите на съдията, съдебния секретар и прокурора, проведе се симулативен 
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процес. Бяхме посетени от второкласници от ОУ „Св.Климент Охридски”, 

които за пръв път пристъпила прага на Съдебната палата. 

Извън качествената ни работа по делата и при административното 

обслужване на граждани, като големи постижения през годината следва да се 

открои въвеждането в експлоатация на климатичната инсталация и 

самостоятелното провеждане на медийна политика след придобиване 

контрол над интернет сайта на съда. 

Всички съдии и служителите на ПвлРС имат своя личен и незаменим 

принос за постигане на отчетените отлични резултати. 

 

 

 

 

 

                        Изготвил: 

                                         Адм.ръководител – 

                      Председател на РС Павликени .............................. 

                               /Р.Цариградска/ 


