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І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

 

През 2018 година щатът на Самоковския районен съд е от 5 съдии, от които: 

председател и четирима районни съдии. Щатът на съда включва още: един държавен 

съдебен изпълнител, един съдия по вписванията, както и 18 щатни бройки за 

служители административно-технически персонал и 1/2 щатна бройка за системен 

администратор. Към 31.12.2018 г. няма вакантни съдийски длъжности, вакантна е 1/2 

щатна бройка за системен администратор. След получено съгласие от ВСС през 

цялата 2018 г. функциите на системен администратор се осъществяват от лице, с 

което е сключен граждански договор. 

През годината в Софийския окръжен съд беше командирована съдия Ваня 

Иванова – през цялата отчетна година. Поради това през цялата година 

Самоковският районен съд е работил в намален състав – от четирима съдии. 

 

 

1. СЪДИИ 

 

Председател на съда за отчетния период е съдия Янко Чавеев. 

Районни съдии са Кирил Павлов, Симеон Стойчев, Марина Трифонова и 

Ваня Иванова. 

Съдия Янко Чавеев е със 18 години и 2 месеца юридически стаж, от които 

13 години и 9 месеца като съдия, придобил статут на несменяемост, с ранг „Съдия 

във ВКС  и ВАС”. 

Съдия Кирил Павлов е с 26 години и 8 месеца юридически стаж, от които 26 

години и 8 месеца като съдия, придобил статут на несменяемост, с ранг „Съдия в 

АС”. 

Съдия Симеон Стойчев е с 19 години и 1 месец юридически стаж, от които 

15 години и 10 месеца като съдия, придобил статут на несменяемост, с ранг „Съдия 

във ВКС и ВАС”. 

Съдия Марина Трифонова е с 15 години и 1 месеца юридически стаж, от 

които 12 години и 8 месеца като съдия, придобила статут на несменяемост, с ранг 

„Съдия в АС”. 

Съдия Ваня Иванова е с 15 години и 1 месец юридически стаж, от които 11 

години и 3 месеца като съдия, придобила статут на несменяемост, с ранг „Съдия в 

АС”. 

Предвид спецификите на работата и малкия брой магистрати не е възможно 

създаването на отделения. Това налага съдиите отлично да познават разнообразна 

правна материя и ежедневно да боравят с нея предвид големия обем дела и тяхната 

сложност. 

Държавен съдебен изпълнител през отчетния период е Весела Христова, с 

12 години и 7 месеца юридически стаж. От 15.02.2018 г. съдия по вписванията е 

Марио Панев с 1 година и 2 месеца юридически стаж към края на отчетната година. 

 

 

2. СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

Административно-техническият персонал в Самоковския районен съд е от 

18 и 1/2 щатни бройки за отчетната година, като не е заета ½ щатна бройка за 

системен администратор. Съотношението по щат на съдиите към съдебните 

служители е 1 към 2,64. 

По-голямата част от съдебните служители са с дългогодишен стаж и голям 

опит. 
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През отчетната година е създадена организация за периодична проверка на 

дейността на общата и специализираната администрация, като се извършват 

периодични проверки на отделните звена, периодични проверки на книгите, водени 

в съответствие с Правилника за администрацията в съдилищата; извършват се 

задължителните инвентаризации. 

В изпълнение на годишния план за дейността по вътрешен одит на 

дирекция „Вътрешен одит“ във Висшия съдебен съвет за 2018 г. през отчетната 

година в Районен съд – Самоков бе извършен одитен ангажимент за даване на 

увереност, при цели и обхват на ангажимента в рамките на утвърдения годишен 

план. Препоръките по приетия за окончателен одитен доклад са изцяло изпълнени. 

 

 

3. СТАНОВИЩЕ ЗА ПРОМЯНА В ЩАТА 

 

С решение по протокол № 18 от заседанието си на 05.06.2018 г. Съдийската 

колегия на Висшия съдебен съвет остави без уважение предложението на 

председателя на РС – Самоков за увеличаване щатната численост на съда с една 

щатна бройка за длъжността „съдия”. При това положение и с оглед обезпечаване на 

нормалната работа и предотвратяване на свръхнатовареност на съдиите е 

наложително и всички съществуващи щатни бройки за съдии да бъдат реално заети. 

През отчетната година не се установи необходимост от увеличаване на 

щатната численост на съда с длъжности за съдебни служители. 

  

 

ІІ. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 

  

1. ОБРАЗУВАНЕ НА ДЕЛАТА. 

 

Предприети са организационни мерки, които обезпечават срочното 

движение на новопостъпили преписки, подлежащи на образуване в дела. В деня на 

постъпването им или на следващия ден исковите молби и книжата по делата се 

разпределят от председателя или при отсъствието му – от съдия, определен със 

заповед на председателя, чрез Централизираната система за разпределение на делата 

/ЦСРД/. Спазват се утвърдените Вътрешни правила разпределение на делата на 

принципа на случайния подбор в РС – Самоков и създадената организация за 

разпределение на всички граждански дела на случаен принцип /с изключение на 

частните граждански дела по искания за разкриване на банкова тайна/, а от 

наказателните дела се разпределят на случаен принцип всички, с изключение на 

онези, които се разпределят по дежурство – искания за вземане на мярка за 

неотклонение, за разрешаване или одобряване на процесуално-следствени действия 

и др., както и с изключение на онези наказателни дела, които следва да се 

разпределят на определен докладчик /чл. 80, ал. 8 от ПАС/ или в чието разглеждане 

не следва да участва определен съдия поради наличие на законоустановени 

основания за това. 

Разпределените дела се докладват незабавно на съответния съдия-

докладчик. При нередовност на исковите молби, стриктно се прилагат разпоредбите 

на чл. 127 – 129 от ГПК. Образуваните наказателни дела се подлагат на задълбочена 

проверка от докладчиците. При насрочване на делата съдиите спазват 

инструктивните срокове. 

Голяма част от делата приключват в срок до три месеца, с изключение на 

делата, по които съществуват пречки от обективен характер, свързани със 

закъснения при размяната на книжа по граждански дела, нередовно призоваване на 
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страни, свидетели и вещи лица, неявяване на свидетели и вещи лица, непредставяне 

в срок на доказателства и заключения, неявяване на подсъдими и защитниците им по 

наказателни дела. 

При делата от фактическа и правна сложност се налага приключването им 

да се извършва извън инструктивния срок. За отчетния период е осъществявана 

предварителна подготовка, включително с оставяне без движение на исковите молби 

и жалби по гражданските дела или с връщане за допълнително разследване по 

наказателните дела от разпоредително заседание. Има се предвид от съдиите, че 

предварителното проучване и подготовка на делата от съдията-докладчик е много 

важна предпоставка за цялостния ход на процеса и постановяване на 

законосъобразни съдебни актове. Делата се образуват в предвидените в закона 

срокове. 

 

2. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛАТА. 

 

Сравнителен анализ на общия брой дела за последните четири години: 

 

година подлежащи на 

разглеждане 

новопостъпили свършени 

2015 2162 1761 1726 

2016 2014 1578 1694 

2017 2711 2389 2389 

2018 2352 2030 1925 

 

Общият брой на подлежащите за разглеждане дела през 2018 г. е 2352 бр., 

което е с 359 бр. дела по-малко в сравнение с общия брой на делата за разглеждане 

през 2017 г., но е с 338 бр. дела повече в сравнение с 2016 г. и със 190 бр. дела 

повече в сравнение с 2015 г. 

През 2018 г. общият брой на новопостъпилите дела е 2030 бр. Броят на 

новопостъпилите дела през отчетната година е с 359 бр. дела по-малко в сравнение с 

2017 г., но е с 452 бр. дела повече спрямо 2016 г. и с 269 бр. дела повече спрямо 2015 

г. 

Данните за новопостъпилите дела и за общия брой дела за разглеждане през 

2018 г. сочат на намаление по тези показатели спрямо предходната 2017 г. 

/новопостъпилите дела са с около 15 % по-малко в сравнение с предходната година, 

а общият брой дела за разглеждане – с около 13 % по-малко/. В сравнение обаче с 

2016 г. новопостъпилите дела през 2018 г. са с над 28 %повече, а общият брой дела 

за разглеждане – с над 16 % повече. Спрямо 2015 г. новопостъпилите дела през 2018 

г. са повече с над 15 %, а общият брой дела за разглеждане – с около 9 % повече. 

Необходимо е в тази връзка да се отбележи, че изменението в броя на 

новопостъпилите дела и в общия брой дела за разглеждане в последните 4 години, 

илюстрирано в таблицата по-горе сочи, че броят на новопостъпилите дела през 2017 

г., обусловил и общия брой на делата за разглеждане, е отчетливо по-голям от този в 

останалите години, включително и от отчетната година, като някои от причините за 

това могат да се определят и като конюнктурни /напр. образуване на повече 

заповедни производства преди предстоящите тогава изменения в ГПК/. И през 2018 

г. обаче се запазва тенденцията за увеличаване на новопостъпилите дела и на общия 

брой на делата за разглеждане спрямо 2016 г. и 2015 г., а за това, че тази тенденция 

придобива траен характер, се съди и от съответните показатели за 2014 г., макар и те 

да не са илюстрирани в таблицата /тогава новопостъпилите дела са били 1448 бр., т. 

е. увеличението им през 2018 г. спрямо 2014 г. е с около 40 %, а общият брой дела за 
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разглеждане е бил 1828, т. е. увеличението по този показател през 2018 г. спрямо 

2014 г. е с над 28 %/. В обобщение, известната разнопосочност на годишните 

изменения в броя новопостъпили дела и в общия брой дела за разглеждане /напр. 

спад през 2016 г. спрямо 2015 г., рязко увеличение през 2017 г. спрямо 2016 г. спад 

през 2018 г. спрямо 2017 г./ не пречат да се открои общата тенденция за 

увеличаването им в периода 2014-2018 г., а това налага съдът да съществува и да 

функционира при пълна заетост на щатните си бройки, за да е възможно адекватно 

да бъде посрещнат разнообразно изменящия се брой на делата. 

 

През годината са свършени 1925 броя дела или 82 % от подлежащите на 

разглеждане дела. 

Общо 1637 броя дела са свършени в тримесечен срок или 85 % от 

свършените дела са приключили в тримесечен срок. 

Броят на свършените дела през 2018 г. е с 464 бр. по-малко в сравнение с 

2017 г., когато те са били 88 % от общия брой дела за разглеждане. Броят на 

свършените дела през 2018 г. е обаче с 231 бр. повече от 2016 г. /тогава те са били 84 

% от общия брой дела за разглеждане/ и със 199 бр. повече от 2015 г., когато 

свършените дела са били 80 % от общия брой дела за разглеждане. 

Констатира се лек спад в процентното съотношение между свършени дела и 

общ брой дела за разглеждане спрямо 2016 г. /84 %/ и 2017 г. /88 %/, поради което 

съдиите от Самоковския районен съд не следва да намаляват усилията си за 

подобряване на организацията на работата си и на нейната ефективност.  Не следва 

да се отминава обаче и влиянието на известна промяна в структурата на 

постъпленията от граждански дела в сравнение с 2017 г., изразяваща се в съществено 

увеличаване през 2018 г. на общия сбор от новопостъпилите дела по облигационни 

искове и по установителни искове – с над 26 %. При разглеждането на една не малка 

част от тези дела се стига до назначаване на особен представител на ответника на 

основание чл. 47, ал. 6 от ГПК и времетраенето на размяната на книжа по тях 

значително се удължава, което също е предпоставка по-късно образуваните през 

отчетната година такива дела да не са свършени до нейния край. 

Проведени са общо 1411 съдебни заседания. Основните причини за 

отлагане на делата са аналогични на тези през предходните години – несвоевременно 

връчване на призовките, неявяване по уважителни причини на страни, 

пълномощници, вещи лица, свидетели. Часовите графици на делата се спазват от 

съдебните състави в рамките на възможното с оглед броя на делата за разглеждане и 

наличието само на една съдебна зала. 

 

3. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА  

 

3.1. Граждански дела 

 

Общият брой на гражданските дела за разглеждане през 2018 г. е 1595 бр., в 

това число: граждански дела по искове по СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет, ЗБЖИРБ – 

148 бр., от които 31 бр. за развод, 38 бр. за развод по взаимно съгласие, 16 бр. за 

издръжка и за нейното изменение, 15 бр. по ЗЗДН; по облигационни искове – 76 бр. 

дела; по вещни искове – 42 бр. дела; делби – 74 бр. дела; по установителни искове – 

147 бр. дела; 18 бр. искове по КТ; 944 бр. дела по чл. 410 и 417 ГПК, както и други. 

Общият брой на гражданските дела за разглеждане по съдии е както следва: 

за съдия Чавеев – 443 бр., за съдия Павлов –  402 бр., за съдия Стойчев – 414 бр. и за 

съдия Трифонова – 336 бр. 
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Общият брой на постъпилите през 2018 година граждански дела е 1399 бр., 

в това число граждански дела по искове по СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет, ЗБЖИРБ – 

119 бр., от които 24 бр. за развод, 34 бр. за развод по взаимно съгласие, 12 бр. за 

издръжка и за нейното изменение; по облигационни искове – 38 бр. дела; по вещни 

искове – 24 бр. дела; делби – 28 бр. дела; по установителни искове – 105 бр. дела; 8 

бр. дела по искове по КТ; 938 бр. дела по чл. 410 и 417 ГПК, както и други.  

В сравнение с 2017 г. се отбелязва намаление в броя постъпили заповедни 

производства и искове по КТ и съвсем незначително намаление на постъпилите дела 

за развод по взаимно съгласие и за издръжка и нейното изменение. Увеличен е броят 

на постъпилите дела за развод по исков ред, на вещните искове, на исковете за делба, 

съществено е увеличен броят на постъпилите дела по установителни искове, които в 

огромната си част по същество са облигационни и вещни искове независимо от 

отделното им статистическо отчитане. 

Общият брой на постъпилите през 2018 година граждански дела по съдии е 

както следва: за съдия Чавеев – 384 бр., за съдия Павлов – 342 бр., за съдия Стойчев 

– 371 бр. и за съдия Трифонова – 302 бр. 

 

Броят на свършените през 2018 г. граждански дела е 1345 бр. или 84 % от 

гражданските дела за разглеждане.  

Броят на свършените в тримесечен срок граждански дела е 1233 бр., което 

представлява 92 % от всички свършени граждански дела през годината. Това 

процентно съотношение е с 1 процентен пункт по-голямо спрямо предходната 2017 

г. /91 %/. Увеличението на това съотношение може да се оцени като много добър 

резултат, тъй като през 2017 г. делът на заповедните производства от общия брой 

граждански дела за разглеждане е бил 66 %, а през отчетната 2018 г. този дял е по-

малък /59 %/, т. е. срочността на приключване на делата е запазена и дори повишена 

въпреки по-малкия дял на заповедните производства, при които тази срочност най-

лесно се постига. Намаленият състав на съдиите през цялата 2018 г., обусловил 

висока тяхна действителна натовареност, обосновава извод, че те продължават да 

полагат целенасочени усилия за срочно приключване и на останалите граждански 

дела с по-голяма фактическа и правна сложност, а не само на т. нар. „бързо ликвидни 

дела”, каквито най-често са заповедните производства. Считам обаче, че в дейността 

на съдиите от РС – Самоков съществува още по-голям потенциал за приключване на 

гражданските дела в тримесечен срок занапред, разбира се – доколкото 

практическите измерения на ефектите от измененията в ГПК /обн. ДВ, бр. 86/2017 г./ 

позволяват това. 

Броят на свършените през годината граждански дела на съдиите е както 

следва: за съдия Чавеев – 370 бр., в това число 331 бр. решени по същество и 39 бр. 

прекратени, за съдия Павлов  – 333 бр., в това число 303 бр. решени по същество и 

30 бр. прекратени, за съдия Стойчев – 360 бр., в това число 326 бр. решени по 

същество и 34 бр. прекратени, за съдия Трифонова – 282 бр., в това число 245 бр. 

решени по същество и 37 бр. прекратени. 

От общо свършените дела, съдиите са приключили в тримесечен срок 

граждански дела, както следва: съдия Чавеев – 338 бр. (или 91 %), съдия Павлов – 

288 бр. (или 86 %), съдия Стойчев – 340 бр. (или  94 %), съдия Трифонова – 267 бр. 

(или 94 %).  

 

 

Сравнителен анализ на постъпилите граждански дела за последните четири 

години: 

 

година подлежащи на новообразувани свършени 
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разглеждане 

2015 1439 1184 1181 

2016 1271 1013 1099 

2017 1789 1617 1593 

2018 1595 1399 1345 

 

Общият брой граждански дела за разглеждане през 2018 г. е със 194 бр. по-

малко спрямо 2017 г., но с 324 бр. повече спрямо 2016 г. и със 156 бр. повече спрямо 

2015 г. 

Новообразуваните граждански дела през 2018 г. са с 218 бр. по-малко 

спрямо 2017 г., но с 386 бр. повече спрямо 2016 г. и с 215 бр. повече спрямо 2015 г. 

Анализът на тези данни сочи, че несвършените граждански дела в края на 

2015 г., респ. началото на 2016 г. са били 258 броя, в края на 2016 г./началото на 

2017 г. – 172 броя, а в края на 2017 г./началото на 2018 г. – 196 бр., а в края на 

отчетната 2018 г. броят на несвършените граждански дела в съда е 250 броя. 

Увеличаването на броя на несвършените граждански дела в края на отчетната година 

спрямо предходната 2017 г. е с около 27 % като този процент напълно кореспондира 

с процентното увеличение на новопостъпилите през 2018 г. дела по установителни 

искове /огромна част от тях по естеството си са вещни и облигационни искове 

независимо от статистическото им отчитане/, както и с увеличения брой 

новопостъпили вещни искове и делби, т. е. дела с по-продължително времетраене на 

размяната на книжа /с оглед вече посочения ефект от приложението на чл. 47 от 

ГПК, а и на чл. 415, ал. 1, т. 2 от ГПК/ и с по-голяма фактическа и правна сложност. 

Поради това считам, че увеличеният брой несвършени граждански дела в края на 

2018 г. в сравнение техния брой в края на 2017 г. и в края на 2016 г. е обективно 

обусловен, но следва да бъде сигнал за съдиите за необходимостта от още по-добра 

организация на работата им по дела с по-висока фактическа и правна сложност в 

рамките на възможното с оглед хронично намаления съдийски състав. 

При анализ на резултатите по движението и решаването на делата намирам, 

че е налице неизползван потенциал за още по-пълноценно прилагане в практиката на 

концепцията на ГПК, че второ открито съдебно заседание се насрочва по 

изключение, когато се налага събирането на доказателства. Задълбоченото 

проучване на делата, изясняването на спора от фактическа страна още преди 

провеждане на първото заседание, подготовката и обезпечаването на събиране на 

доказателства в първото заседание с определението на съдията по чл. 140 ГПК могат 

допълнително да облекчат работата в съдебно заседание и да намалят възможността 

за отлагане на делата. 

 

 

3.2. Наказателни дела 

През 2018 г. общият брой на наказателните дела за разглеждане е 757 бр., в 

това число НОХД – 165 бр., НЧХД – 15 бр., АНД по чл. 78а НК – 37 бр., ЧНД – 217 

бр., ЧНД за разпит пред съдия – 5 бр., АНД – 318 бр. 

Общият брой на наказателните дела за разглеждане по съдии е, както 

следва: за съдия Чавеев – 209 бр., за съдия Павлов – 194 бр., за съдия Стойчев – 186 

бр. и за съдия Трифонова – 168 бр. 

Общият брой висящи наказателни дела към 31. 12. 2018 година е 177 броя, в 

т. ч.: 32 бр. НОХД; 6 бр. НЧХД, 126 бр. АНД, 5 броя АНД по чл. 78а НК и други. 
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Общият брой на постъпилите през 2018 г. наказателни дела е 631 бр., в това 

число НОХД – 132 бр., НЧХД – 10 бр., АНД по чл. 78а НК – 30 бр., ЧНД – 214 бр., 

ЧНД за разпит пред съдия – 5 бр., АНД – 240 бр. 

Общият брой на постъпилите през 2018 г. наказателни дела по съдии е, 

както следва: 

за съдия Чавеев – 169 бр., от които НОХД – 36 бр., НЧХД –  3 бр., АНД по 

чл. 78а НК – 7 бр., ЧНД – 62 бр., АНД – 61 бр.;  

за съдия Павлов – 159 бр., от които НОХД – 30 бр., НЧХД – 2 бр., АНД по 

чл. 78а НК – 8 бр., ЧНД – 57 бр., АНД – 62 бр.; 

за съдия Стойчев – 161 бр., от които НОХД – 33 бр., НЧХД – 3 бр., АНД по 

чл. 78а НК – 7 бр., ЧНД – 59 бр., АНД – 59 бр.; 

за съдия Трифонова – 142 бр., от които НОХД – 33 бр., НЧХД – 2 бр., АНД 

по чл. 78а НК – 8 бр., ЧНД – 41 бр., АНД – 58 бр.;  

От постъпилите през 2018 г. наказателни дела 132 бр. са НОХД. От тях най-

голям дял са делата за престъпления по гл. ХІ от НК – общоопасни престъпления – 

94 броя. Второ място заемат постъпленията на НОХД за престъпления против 

собствеността – 21 бр., в това число за кражба по основния, квалифицирани и 

привилегировани състави – 10 бр., за грабеж – 2 бр., за измама по основния и 

квалифицирани състави – 3 бр., за длъжностно присвояване по основния и 

привилегировани състави – 2 бр., както и други. Следващо място заемат 

постъпленията на НОХД за престъпления против реда и общественото спокойствие, 

за престъпления против личността; за престъпления против стопанството, за 

престъпления против дейността на държавните органи и обществените организации, 

за престъпления против брака, семейството и младежта и др. 

От общия брой на НОХД със споразумение за прекратяване на 

наказателното производство са приключили 92 бр. 

През отчетната година в съда са постъпили 71 броя обвинителни акта.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Броят на свършените през 2018 г. наказателни дела е 580 бр. или 77 % от 

наказателните дела за разглеждане. През предходната 2017 г. броят на свършените 

наказателни дела е 86 % от общия брой наказателни дела за разглеждане. 

Броят на свършените в тримесечен срок наказателни дела е 404 бр., което 

представлява 70 % от всички свършени през годината наказателни дела. Такъв е 

процентът на свършените в тримесечен срок наказателни дела спрямо всички 

свършени наказателни дела и през предходната 2017 г. През 2016 г. това 

съотношение е било 66 %., а за 2015 г. това съотношение е било 53 %. Това очертава 

една добра тенденция в дейността на съдиите от РС – Самоков за подобряване на 

организацията на работата им по разглеждане и приключване на наказателните дела, 

но считам, че съдът има немалък потенциал за подобряване на този показател. 

Броят на свършените през годината наказателни дела на съдиите е, както 

следва: 

За съдия Чавеев – 155 бр. в това число 35 бр. НОХД, 3 бр. НЧХД, 9 бр. АНД 

по чл. 78а НК, 58 бр. ЧНД, 50 бр. АНД. От тях 119 бр. решени по същество и 36 бр. 

прекратени. В тримесечен срок са свършени 107 бр. дела или 69 %. 

За съдия Павлов – 158 бр., в това число 29 бр. НОХД, 1 бр. НЧХД, 7 бр. 

АНД по чл. 78а НК, 58 бр. ЧНД, 63 бр. АНД. От тях 126 бр. решени по същество и 32 

бр. прекратени. В тримесечен срок са свършени 102 бр. дела или 65 %. 

За съдия Стойчев – 140 бр., в това число 35 бр. НОХД, 4 бр. НЧХД, 6 бр. 

АНД по чл. 78а НК, 58 бр. ЧНД, 37 бр. АНД. От тях 102 бр. решени по същество и 38 

бр. прекратени. В тримесечен срок са свършени 110 бр. дела или 79 %. 
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За съдия Трифонова – 127 бр., в това число 34 бр. НОХД, 1 бр. НЧХД, 10 

бр. АНД по чл. 78а НК, 40 бр. ЧНД, 42 бр. АНД. От тях 98 бр. решени по същество и 

29 бр. прекратени. В тримесечен срок са свършени 85 бр. дела или 67 %. 

 

Сравнителен анализ на постъпилите наказателни дела за последните четири 

години: 

година подлежащи на 

разглеждане 

новообразувани свършени 

2015 723 577 545 

2016 743 565 595 

2017 922 774 796 

2018 757 631 580 

 

Новопостъпилите наказателни дела през 2018 г. са със 143 бр. по-малко в 

сравнение с 2017 г., но с 66 бр. повече от 2016 г. и с 54 бр. повече от 2015 г. 

Динамиката в постъпленията на наказателни дела по видове дела е, както 

следва: за НОХД – за 2015 г. – 146 бр., за 2016 г. – 177 бр., за 2017 г. – 168 бр. и за 

отчетната 2018 г. – 132 бр. 

За НЧХД – за 2015 г. – 18  бр., за 2016 г. – 9 бр., за 2017 г. – 10 бр. и за 

отчетната 2018 г. – 10 бр. 

В броя новообразувани наказателни дела за 2018 г. се наблюдава намаление 

на броя на НОХД в сравнение с предходните години. В сравнение с предходната 

2017 г. броят на НЧХД се запазва, намалял е броят на АНД, като това намаление е 

по-сериозно при АНД по чл. 78а от НК и неособено съществено при АНД по жалби 

срещу наказателни постановления. 

Наказателните дела от общ характер са с по-висока степен на фактическа и 

правна сложност, като фактическата сложност се отнася и за НЧХД и тя произтича 

не само от спецификата на обществените отношения, които са обект на наказателно-

правна защита на нормите от особената част на НК, установяващи преследване на 

престъпленията по тъжба на пострадалия, но и от обстоятелството, че по тези дела 

досъдебно производство не се провежда и доказателства по тях се събират за пръв 

път едва при съдебното им разглеждане от първоинстанционния съд, а това ангажира 

повече процесуално време на съда и на страните. 

Трайната тенденция от последните години за значителен брой на 

административно-наказателните дела по жалби срещу наказателни постановления е 

изразена и през 2018 г., когато делът на новопостъпили такива дела от всички 

новопостъпили наказателни дела възлиза на 38 %. Нерядко разглеждането им отнема 

повече време предвид трудности в призоваването на свидетели – служители на 

различни административни органи с месторабота и местоживеене извън съдебния 

район на РС – Самоков и с оглед неявяването им по делата по най-разнообразни 

/най-често служебни/ уважителни причини.  

 

 

3.3. Структура на наказаната престъпност 

През 2018 година в Самоковския районен съд са постановени 32 присъди, 

от които 27 присъди са постановени по дела от общ характер. 

С одобрено от съда споразумение за решаване на делото с последици на 

влязла в сила присъда са приключени 92 наказателни дела. 

Броят на осъдените лица през 2018 година е общо 128. От осъдените лица 

107 лица са с наложени наказания лишаване от свобода до 3 години, като при 85 от 

тях изтърпяването на наказанието лишаване от свобода е отложено на основание чл. 
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66, ал. 1 от НК. На 9 лица е наложено наказание пробация, на 12 лица – наказание 

глоба. 

През 2018 година са оправдани 5 лица – поради недоказаност на 

обвинението относно наличието на извършено престъпление или неговото 

авторство, респ. поради несъставомерност на деянието като престъпление.   

Върнатите за доразследване дела са 13 бр. НОХД. Като основни причини за 

прекратяване на съдебното производство по тях в разпоредително заседание се 

извеждат неописване в обстоятелствената част на обвинителния акт на обективни и 

субективни признаци на вменените деяния, вътрешна противоречивост, 

несъответствие между обстоятелствена част и диспозитив на обвинителния акт, 

нарушаване на правата на обвиняемия и/или пострадалия за участие в наказателното 

производство. 

При анализа на постановените актове по посочените дела се налага изводът, 

че районите съдии правилно, обосновано и след задълбочено запознаване с делата са 

постановили своите актове. Предвид новоустановеното изискване за провеждане на 

разпоредително заседание по НОХД, образувани по обвинителен акт, 

необходимостта от по-задълбочено проучване на делата преди провеждането му 

придобива още по-голямо значение за постигане на целите на новата процесуална 

уредба. 

И през отчетната 2018 година в дейността на съдиите от Самоковския 

районен съд по разглеждане на наказателни дела от общ характер намери, макар и в 

по-ограничен мащаб, приложение института на съкратеното съдебно следствие – 

предимно в хипотезата на чл. 371, т. 2 НПК. 

 

4. АНАЛИЗ НА НАТОВАРЕНОСТТА И ОЦЕНКА НА РАБОТАТА НА 

СЪДИИТЕ 

 

4.1. Натовареност на съдиите 

Натовареността по щат към делата за разглеждане през 2018 г. е 39,20 дела 

месечно, а към свършените дела е 32,08 дела месечно. 

През цялата отчетна 2018 г. Самоковският районен съд е работел в намален 

състав. Отработените през отчетния период човекомесеци са 44. 

Действителната натовареност на съдиите към делата за разглеждане е 53,45 

дела месечно, а към свършените дела е 43,75 дела месечно. 

 

4.2. Система за изчисляване на натовареността на съдиите. 

Въз основа на приетите през 2016 г. от Висшия съдебен съвет Правила за 

оценка на натовареността на съдиите /ПОНС/ и през 2018 г. в Районен съд – Самоков 

продължи да се спазва създадената организация за отразяване на първоначалния 

коефициент за тежест на делото още при неговото образуване и разпределяне на 

съдия-докладчик чрез ЦСРД; за отразяване на датата и начина на приключването на 

делото и на обстоятелствата, които са основания за коригиране на първоначално 

определения коефициент за неговата тежест; за въвеждане в СИНС на информация 

за начина на приключване на всички свършени дела в съда през 2018 г. Съдебните 

служители стриктно и компетентно изпълняваха поставените им задачи, в резултат 

на което в СИНС се въведоха необходимите данни както за делата, постъпили в 

Самоковския районен съд през 2018 г., така и за всички свършени през годината 

дела. 

В съответствие с указанията, дадени с решение по т. 22.2 от протокол № 4 

от заседание на Съдийската колегия на ВСС, проведено на 05.02.2019 г. към 

настоящия доклад не се прилага справка по чл. 17, ал. 2 от ПОНС. 
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4.2 . Оценка на работата на съдиите 

Процентът на приключилите в тримесечен срок дела в Самоковския 

районен съд както по наказателните, така и по гражданските дела е висок с оглед 

разнообразието и сложността на материята и високата натовареност на съдиите. 

Горното сочи на много добра организация на работата на съдиите и на 

специализираната администрация на Самоковския районен съд. 

Конкретните показатели на съдиите по обжалваните актове по граждански и 

наказателни дела са описани в таблица, приложение към настоящия доклад. Следва 

да се даде една действително много добра оценка за работата на районните съдии 

предвид това, че натовареността на съда е над средната, както и с оглед високия дял 

на свършените в кратки процесуални срокове дела и като се вземе предвид 

традиционно високото качество на работата, отразено във високия брой потвърдени 

актове, преминали инстанционна проверка. През отчетната година е извършван 

анализ на практиката по граждански и наказателни дела. 

Работата на районните съдии може още да се подобри чрез ограничаване, 

когато е възможно, на случаите на отлагане на гражданските дела поради 

неупражняване от страните на дадените им възможности да ангажират 

доказателства. Като цяло сроковете за разглеждане както на гражданските, така и на 

наказателните дела, могат да се скъсят и чрез по-стриктно спазване на разпоредбите, 

установяващи основания за отлагане на делата и чрез по-широко прилагане на 

дисциплиниращите процесуални мерки за неявяване на страни, свидетели, вещи 

лица и други участници по тези дела. 

Значителен потенциал за подобряване на работата на районните съдии 

продължава да има в срочността за разглеждане и приключването на АНД, 

образувани по жалби срещу наказателни постановления. За целта е необходимо 

съдиите да отделят по-голямо внимание на предварителната подготовка на делата за 

разглеждане в открито съдебно заседание, като задълбочено и без излишно забавяне 

преценяват наличието на предпоставките за допустимост на жалбите и 

необходимостта от служебно събиране на доказателства в тази насока, както и 

фактите и обстоятелства, очертаващи предмета на доказване по този тип 

разнообразни откъм фактическа и правна сложност дела с оглед адекватно и 

обосновано произнасяне по искания на страните за събиране на нови доказателства. 

Обективни трудности пред срочното разглеждане на АНД, образувани по жалби 

срещу НП, са на практика липсата на установени от процесуалния закон 

ограничения в сроковете за ангажиране на доказателства пред първоинстанционния 

районен съд. Затова нерядко допусканите от административно-наказващите органи 

пропуски в дейността по събиране на доказателства, както и други конкретни 

причини, обосновават допускане на нови доказателства в съдебното производство, а 

това води до отлагането на тези дела за събиране на нови доказателства. Освен това 

често свидетели – служители в администрацията на административно-наказващите 

органи не се явяват по делата по най-различни причини. Решаването на тези дела 

пък изисква отлично познаване на разнообразна правна материя, отличаваща се с 

динамика в измененията й и с установеност в различни източници. Въпреки това 

считам, че решаващи за подобряване на срочността при разглеждане на дела от този 

вид ще бъдат професионалният опит на всички съдии в Самоковския районен съд и 

решимостта им да прилагат установените в процесуалния закон дисциплиниращи 

мерки по тези дела. 

 В изпълнение на Заповед № А-172/26.07.2018 на Председателя на 

Софийския окръжен съд през 2018 г. бяха извършени цялостни проверки на 

дейността на Самоковския районен съд от съдии от Софийския окръжен съд както по 

граждански дела, така и по наказателни дела. Изводите на проверяващите съдии, 
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отразени в съответните доклади, съдържат положителна оценка за цялостната 

дейност на организацията и работата на Самоковския районен съд. 

  

5. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ 

През отчетната 2018 г. в съдебно изпълнителната служба при Районен съд 

гр. Самоков, са образувани 129 бр. изпълнителни дела, от тях:  

- в полза на юридически лица, банки и търговци – 13 бр.;      

- в полза на частни лица и издръжки – 22 бр.; 

- в полза на държавата – 94 бр., от които 90 бр. публични държавни 

вземания /по изп. листа възложени за събиране съдебни такси и разноски/. 

Останали несвършени изпълнителни дела в края на отчетния период са 649 

броя. 

Дължимата сума за събиране по изпълнителните дела образувани през 2018 

г. е  278 262 лв., от които държавни вземания 87 112 лв., на юридически лица, банки 

и търговци – 35 421 лв. и на частни лица и издръжки – 155 729 лв.  

При сравнение на постъпленията по изпълнителните дела за последните три 

години се констатира, че броя на новообразуваните дела е намалял с 89 бр.  в 

сравнение с 2017 г. и се е увеличил с 43 бр. в сравнение с 2016 г.   

През отчетната година са прекратени /перемирани, свършени, предадени на 

друг ЧСИ/ 347 бр. изпълнителни дела, което е с 64 бр. повече от прекратените през 

2017 г. и с 142 бр. през 2016 г., но се наблюдава намаляване на делата, които са 

прекратени чрез реализиране на вземането. През отчетната година техният брой е 43 

бр., което е с 23 бр. по-малко от 2017 г. и с 5 бр. повече от 2016 г. 

Събрана сума по изпълнителните дела през отчетната 2018 г. е 165 730 лв., 

от тях: държавни такси 14 073 лв., събрани суми по изпълнителните листа – 116 762 

лв.,  лихви –  16 821 лв., приети други разноски – 17 042 лв., допълнителни разноски 

1 032 лв. При сравнение на събраните суми по изпълнителните дела за последните 

три години, се констатира, че събраната сума е с 299 479 лв. по-малко от събраната 

през 2017 г. и с 10 711 лв. повече в сравнение със събраната сума за 2016 г. 

Платените суми директно на взискател са в размер на 47 398 лв. 

В полза на ТД на НАП – София за дължими публични задължения на 

длъжниците е събрана сумата в размер на 4470 лв. 

Като основен проблем в съдебно изпълнение си остава  липсата на 

секвестируемо имущество у длъжниците, както и умишленото укриване и 

възпрепятстване на принудително изпълнителните действия, което затруднява 

събирането на дължимите суми. 

 

 

6. СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ 

През 2018 г. в съда са били издадени 3949 свидетелства за съдимост и 2172 

справки за съдимост или общо 6121 бр. Ежедневно се дават много справки, издават 

се съдебни удостоверения и преписи от съдебни актове. 

  

 

7. СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА 

За периода от 01.01.2018 г. до 14.02.2018 г. функциите на съдия по 

вписванията в РС - Самоков са били осъществявани от държавния съдебен 

изпълнител Весела Христова по възлагане от Министъра на правосъдието по реда на 

чл. 279, ал. 4 от ЗСВ. Считано от 15.02.2018г. до края на отчетната година съдия по 

вписванията в Районен съд  - Самоков е Марио Панев, назначен от Министъра на 

правосъдието до провеждане на конкурс. 
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През цялата отчетна година в Службата по вписванията са работили двама 

служители на Агенцията по вписванията – Светла Вукадинова и Надя Миткова. 

Общият брой на извършените ВПИСВАНИЯ е 3433 бр. 

От тях продажбите са 932 бр., дарения – 255 бр., замени – 14 бр., наеми – 70 

бр., аренди – 3 бр., законни ипотеки – 19 бр., договорни ипотеки – 104 бр., 

заличаване на ипотеки – 87 бр., възбрани на ДСИ – 4 бр., възбрани от ЧСИ – 157 бр., 

възбрани от АДВ/публичен изпълнител – 23 бр., постановления на ЧСИ – 30, 

постановления на АДВ/публичен изпълнител – 3 бр., искови молби – 23 бр., делби – 

51 бр., обявени завещания – 8 бр., откази от вещни права – 12 бр., констативни 

нотариални актове – 331 бр., влезли в сила решения на поземлени комисии – 82 бр., 

обстоятелствени проверки – 236 бр., актове за държавна собственост – 5 бр., актове 

за общинска собственост – 590 бр., апорт на недвижим имот в ТД или кооперация – 1 

бр., право на ползване – 3бр., суперфиция – 17 бр., сервитут – 2 бр., други вписвания 

– 371 бр. 

Изготвени са 632 бр. писмени справки и удостоверения. Справки по молба 

на държавен орган – 33 бр. Устните справки са 350 бр. Издадени са 851 преписи.  

Отбелязванията са 112 бр.  

Постъпили по сметка на Агенция по вписванията държавни такси: 

Общият размер на събраните държавни такси от вписванията е 120603.58 лв. 

Събраните държавни такси от други услуги са 23559.86 лв. 

При изготвяне на настоящата информация за образуване, движение и 

приключване преписките и делата на съдиите по вписвания към Районен съд – 

Самоков е ползвана информация от Службата по вписванията. 

 

 

ІІІ. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ  

  

1. Сграден фонд.  

Съдебната сграда, в която се помещава РС – Самоков, е стара, но монолитна, 

газоснабдена и отчасти топлоизолирана поради монтиране на съвременни дограма и 

стъклопакети на всички прозорци.  

Основен проблем е недостатъчният брой работни помещения за съдиите и 

съдебните служители, за деловодство и за архив, както и малката площ на 

съществуващите работни помещения. В сградата съществува само една съдебна зала, 

без да има реалистична възможност за обособяване на втора такава при съблюдаване 

на елементарни изисквания за нейната функционалност, а това се отразява твърде 

неблагоприятно на организацията на същинската работа на съдиите по разглеждане 

на делата. В сградата се помещават част от прокурорите и административните звена 

на Районна прокуратура – Самоков /останалата част е настанена в сградата на РУ – 

Самоков към ОДМВР – София/ , както и Службата по вписванията – Самоков. 

Съдиите работят по двама в кабинет; съдията по вписванията е настанен в приемната 

на Службата по вписванията заедно със служителите на Агенцията по вписванията, 

основната част от съдебните служители работят по трима и повече в едно 

помещение. Липсват самостоятелни помещения за запознаване с делата от страните 

и техните представители /адвокатска стая/ и за архив. Обективно е невъзможно 

обособяване на помещение за регистратура за класифицирана информация съгласно 

изискванията на ЗЗКИ и на нормативните актове по неговото прилагане.  

Алтернативите за решаване на този проблем са три: изграждане на нова 

съдебна сграда; пристрояване/надстрояване на съществуващата съдебна сграда; 

оптимизация на ползването на площта на сградата в рамките на възможното. 

Считам, че Самоковският районен съд следва да има нова, модерна и 

функционална съдебна сграда не само поради високата си натовареност и 
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притеснителните за ХХІ век условия на работа, но и предвид факта, че град Самоков 

е с традиционно културно, икономическо и социално средищно значение.  

Изграждането на нова сграда за нуждите на РС – Самоков или 

пристрояването или надстрояването на съществуващата съдебна сграда обаче не се 

предвижда в обозримо бъдеще. Затова следва да се обърне сериозно внимание на 

възможностите за оптимизация на ползването на помещенията в сградата, което 

далеч не е невъзможно, но изисква комплексен подход на институциите в рамките на 

тяхната компетентност за намиране на подходяща сграда за Районна прокуратура – 

Самоков, което от своя страна ще позволи преразпределяне на ползването на 

сградата на съда по реда на чл. 388, ал. 1 от ЗСВ. В насока повишаване на 

ефективността при ползването на сградата са и предприетите от ръководството на 

съда в края на 2018 г. мерки за адаптиране и преустройство на подходящо 

помещение в сградата с цел преместване на значителна част от архива на съда от 

подпокривното пространство.  

През 2018 г. административното ръководство на съда запозна Висшия 

съдебен съвет с възможността за сключване на партньорско споразумение за участие 

в Процедура за подбор на проекти BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в 

периферните райони – 2“ за получаване на безвъзмездна финансова помощ по 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Съдебната сграда не бе 

включена във финансираните по тази програма проекти, но считам, че решението на 

Комисия „Управление на собствеността“ към Пленума на ВСС от 24.10.2018 г. е 

добра основа за включване в предстоящата инвестиционна програма на ВСС на 

цялостно саниране на сградата и подобряване на енергийната й ефективност, за 

чието осъществяване основният ремонт на покрива на сградата е една от 

задължителните мерки.  

През есента на 2018 г. с допълнително предоставени от ВСС средства бе 

извършен авариен ремонт на част от покрива на сградата с цел избягване на 

поражения от течове в помещенията.  

 

2. Техническа обезпеченост. 

  Всички работни места са оборудвани с компютърни конфигурации, а голяма 

част от тях са предоставени на РС – Самоков от Висшия съдебен съвет през 

предходните 2016 г. и 2017 г. за подмяна на използваните дотогава морално и 

технически остарели компютърни конфигурации. Належаща е необходимостта от 

осъвременяване на звуковъзпроизвеждащия софтуер за работните места на 

съдебните секретари. 

 Електронното разпределение на делата на принципа на случайния подбор се 

извършва чрез Централизирана система за разпределение на делата /ЦСРД/. 

Разшири се приложното поле на използването на квалифициран електронен 

подпис в осъществяването на редица дейности на съда – обща административна 

дейност, съдебно изпълнение, извършване на справки в Информационната система 

на НАП за регистрираните трудови договори с оглед приложението на чл. 47, ал. 3 

от ГПК и др. 

През 2018 г. електронната деловодна обработка на съдебните дела продължи 

да се осъществява чрез система за управление на съдебните дела – „САС Съдебно 

деловодство”. През годината съдебните служители натрупаха още опит и 

усъвършенстваха работата си със системата, като продължаващото сътрудничество и 

взаимодействие между администрацията на съда и представителите на разработчика 

на системата „Информационно обслужване” АД, клон Варна, имат за резултат 

безпроблемното й техническо функциониране и обновяване, както и вярно, точно и 

пълно отразяване на работата на съда в нея. 
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 Използват се също така „Система за управление на съдебни дела” – за всички 

дела, образувани до 01.01.2016 г., система АИС „Бюро съдимост”, „Апис”, „Сиела”, 

„Поликонт” – включваща ТРЗ, счетоводство, кадри, статистика, НАП – уведомления, 

и „Конто” – включваща счетоводство. Функционира Интернет страница на съда, 

организационно е осигурено незабавното публикуване на съдебните актове. 

Използва се деловодна система за нуждите на съдебно-изпълнителната служба. 

 Подновен е и договорът за медицинско обслужване на работещите в 

Самоковския районен съд с оглед изискванията за безопасни и  здравословни 

условия на труд. 

 

В заключение, бих искал да изразя своето уважение към труда на съдиите, 

държавния съдебен изпълнител, съдията по вписванията и съдебните служители в 

РС - Самоков, който стои зад всяко едно число от статистическите данни в 

настоящия доклад. Убеден съм, че този труд е осмислен с прецизност, постоянство и 

лично чувство за отговорност, които са основните предпоставки за постигане на още 

по-добри резултати през настоящата 2019 г. в съответствие с високите съвременни 

изисквания към правосъдната дейност. Пожелавам здраве и ползотворна работа на 

всички работещи в Самоковския районен съд!  

 

 

  

гр. Самоков                                                Председател: 

07 февруари 2019 г.          Янко Чавеев 


