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І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ

През 2016 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 17 щатни бройки за
служители административно-технически персонал и 1/2 щатна бройка за системен
администратор. Към 31.12.2016 г. няма вакантни съдийски длъжности, вакантна е 1/2
щатна бройка за системен администратор. След получено съгласие от ВСС през цялата
2016 г. функциите на системен администратор се осъществяват от лице, с което е
сключен граждански договор.
Поради командироване в Софийския окръжен съд през отчетната година на
съдия Ваня Иванова /с изключение на периода от 23.06.2016 г. до 11.07.2016 г./ в
повече от 11 месеца от годината Самоковският районен съд е работил в намален
състав.
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 с 16 години и 2 месеца юридически стаж, от които 11
години и 9 месеца като съдия, придобил статут на несменяемост, с ранг „Съдия в АС”.
Съдия Кирил Павлов е с 24 години и 8 месеца юридически стаж, от които 24
години и 8 месеца като съдия, придобил статут на несменяемост, с ранг „Съдия в АС”.
Съдия Симеон Стойчев е със 17 години и 1 месец юридически стаж, от които
13 години и 10 месеца като съдия, придобил статут на несменяемост, с ранг „Съдия в
„АС”.
Съдия Марина Трифонова е с 13 години и 1 месеца юридически стаж, от
които 10 години и 8 месеца като съдия, придобила статут на несменяемост, с ранг
„Съдия в ОС”.
Съдия Ваня Иванова е с 13 години и 1 месец юридически стаж, от които 9
години и 3 месеца като съдия, придобила статут на несменяемост, с ранг „Съдия в
ОС”.
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 10
години и 7 месеца юридически стаж. Съдия по вписванията е Димитър Стоев с 14
години юридически стаж.
2. СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Административно-техническият персонал в Самоковския районен съд е от 17
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
2,50.
По-голямата част от съдебните служители са с дългогодишен стаж и голям
опит.
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
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съответствие с Правилника за администрацията в съдилищата; извършват се
задължителните инвентаризации.
3. СТАНОВИЩЕ ЗА ПРОМЯНА В ЩАТА
Не е необходимо да се увеличат щатните длъжности на съдиите. С оглед
обезпечаване на нормалната работа и предотвратяване на свръхнатовареност на
съдиите е наложително и петте щатни бройки за съдии да бъдат реално заети.
Наложително е увеличаване щата на съдебните служители с 1 щатна бройка за
деловодител, предвид високата натовареност в Самоковския районен съд, както и 0,5
щатна бройка за длъжност “деловодител – класифицирана информация”, необходима
във връзка с изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и
задължението ни за разкриване на регистратура за класифицирана информация.
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/.
Спазва се създадената организация за разпределение на всички граждански дела на
случаен принцип, 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, незабавни производства и др., както и с изключение на онези наказателни
дела, които следва да се разпределят на определен докладчик /чл. 76, 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 нередовно призоваване на
страни и вещи лица, непосочване на точен адрес на страна, закъснения при размяната
на книжа по граждански дела, 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 съдия-докладчик. 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:
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година

новопостъпили

свършени

2013

подлежащи на
разглеждане
2011

1557

1631

2014

1828

1448

1427

2015

2162

1761

1726

2016

2014

1578

1694

Общият брой на подлежащите за разглеждане дела през 2016 г. е 2014 бр.,
което е със 148 бр. дела по-малко в сравнение с общия брой на делата за разглеждане
през 2015 г., но със 186 бр. дела повече в сравнение с 2014 г. и с 3 бр. дела повече в
сравнение с 2013 г.
През 2016 г. общият брой на новопостъпилите дела е 1578 бр. Броят на
новопостъпилите дела през отчетната година е със 183 бр. дела по-малко в сравнение с
2015 г., но е със 130 бр. дела повече спрямо 2014 г. и с 21 бр. дела повече спрямо 2013
г.
Данните за новопостъпилите дела и за общия брой дела за разглеждане през
2016 г. сочат неголям спад по тези показатели спрямо предходната 2015 г. /с 10,4 % за
новопостъпилите дела и с 6,85 % за общия брой дела за разглеждане/, но от друга
страна е налице увеличение по същите показатели спрямо 2014 г. /увеличение с 9 % за
новопостъпилите дела и увеличение с 10,2 % за общия брой дела за разглеждане/.
Спрямо 2013 г. броят на новопостъпилите дела и на общия брой дела за разглеждане
през 2016 г. също е по-голям, макар и незначително /с около1,3 % по-голям за 2016 г.
при новопостъпилите дела и с 0,15 % по-голям за 2016 г. при общия брой дела за
разглеждане/.
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 през 2016 г. се запазва тенденцията, чийто
признаци се забелязват още през 2014 г. и която съществено се откроява през
предходната отчетна 2015 г. – за увеличаване на броя новопостъпили дела и общия
брой дела за разглеждане спрямо 2013 г. и 2014 г., което от своя страна налага съдът да
съществува и да функционира при пълна заетост на щатните си бройки, за да е
възможно адекватно да бъде посрещнат разнообразно изменящият се брой на делата.
През годината са свършени 1694 броя дела или 84 % от подлежащите на
разглеждане дела.
Общо 1302 броя дела са свършени в тримесечен срок или 77 % от свършените
дела са приключили в тримесечен срок.
Броят на свършените дела през 2016 г. е с 32 бр. дела по-малко в сравнение с
2015 г., когато обаче те са били 80 % от общия брой дела за разглеждане /при 84 % от
този брой през 2016 г./. Броят на свършените дела през 2016 г. е с 267 бр. повече от
2014 г., когато свършените дела са били 78 % от общия брой дела за разглеждане; с 63
бр. повече от 2013 г., когато свършените дела са били 81 % от общия брой дела за
разглеждане.
Трайната тенденция в последните три години за увеличаване на процентното
съотношение между свършени дела и общия брой дела за разглеждане сочи, че
усилията и стремежа на всички съдии от Самоковския районен съд към подобряване на
организацията на работата им и нейната ефективност, дават положителни резултати.
Проведени са общо 1429 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
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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 2016 г. е 1271 бр., в
това число: граждански дела по искове по СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет, ЗБЖИРБ – 123
бр., от които 31 бр. за развод, 31 бр. за развод по взаимно съгласие, 10 бр. за издръжка
и за нейното изменение; по облигационни искове – 106 бр. дела; по вещни искове – 64
бр. дела; делби – 76 бр. дела; по установителни искове – 44 бр. дела; 39 бр. искове по
КТ; 678 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 – 332 бр., за съдия Павлов – 319 бр., за съдия Стойчев – 303 бр., за съдия
Трифонова – 310 бр. и за съдия Иванова – 7 бр.
Общият брой на постъпилите през 2016 година граждански дела е 1013 бр., в
това число граждански дела по искове по СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет, ЗБЖИРБ – 86
бр., от които 22 бр. за развод, 27 бр. за развод по взаимно съгласие, 4 бр. за издръжка и
за нейното изменение; по облигационни искове – 54 бр. дела; по вещни искове – 26 бр.
дела; делби – 12 бр. дела; по установителни искове – 27 бр. дела; 18 бр. дела по искове
по КТ; 670 бр. дела по чл. 410 и 417 ГПК, както и други.
Общият брой на постъпилите през 2016 година граждански дела по съдии е
както следва: за съдия Чавеев – 278 бр., за съдия Павлов – 245 бр., за съдия Стойчев –
228 бр., за съдия Трифонова – 257 бр. и за съдия Иванова – 5 бр.
Броят на свършените през 2016 г. граждански дела е 1099 бр. или 86,5 % от
гражданските дела за разглеждане.
Броят на свършените в тримесечен срок граждански дела е 910 бр., което
представлява 83 % от всички свършени граждански дела през годината. Това
процентно съотношение се запазва спрямо предходната 2015 г. при почти еднакъв за
тези два отчетни периода относителен дял на заповедните производства от общия брой
на подлежащи на разглеждане граждански дела. Това може да обоснове извод, че освен
по т. нар. „бързо ликвидни дела”, каквито най-често са заповедните производства,
съдиите от РС – Самоков продължават да полагат целенасочени усилия за срочно
приключване и на останалите граждански дела с по-голяма фактическа и правна
сложност. Считам обаче, че в дейността на съдиите от РС – Самоков съществува още
по-голям потенциал за приключване на гражданските дела в тримесечен срок.
Броят на свършените през годината граждански дела на съдиите е както
следва: за съдия Чавеев – 285 бр., в това число 258 бр. решени по същество и 27 бр.
прекратени, за съдия Павлов – 273 бр., в това число 252 бр. решени по същество и 21
бр. прекратени, за съдия Стойчев – 265 бр., в това число 234 бр. решени по същество и
31 бр. прекратени, за съдия Трифонова – 269 бр., в това число 243 бр. решени по
същество и 26 бр. прекратени и за съдия Иванова – 7 бр., в това число 7 бр. решени по
същество.
От общо свършените дела, съдиите са приключили в тримесечен срок
граждански дела, както следва: съдия Чавеев – 252 бр. (или 88 %), съдия Павлов – 213
бр. (или 78 %), съдия Стойчев – 211 бр. (или 80 %), съдия Трифонова – 228 бр. (или 85
%), съдия Иванова – 6 бр. (или 86 %).
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Сравнителен анализ на постъпилите граждански дела за последните четири
години:
година

новообразувани

свършени

2013

подлежащи на
разглеждане
1259

955

1031

2014

1197

969

942

2015

1439

1184

1181

2016

1271

1013

1099

През 2013 г. общо за разглеждане са 1259 броя граждански дела, през 2014 г. –
1197 бр., през 2015 год. – 1439 бр., а през 2016 г. – 1271 броя. Общият брой граждански
дела за разглеждане през 2016 г. е с 12 бр. повече спрямо 2013 г., със 74 бр. повече
спрямо 2014 г. и със 168 по-малко спрямо 2015 г.
През 2016 г. новообразувани са 1013 бр. граждански дела, през 2015 г. – 1184
бр., през 2014 г. – 969 бр., през 2013 г. – 955 бр. Новообразуваните граждански дела
през 2015 г. са със 171 бр. по-малко спрямо 2015 г., но са с 44 бр. повече спрямо 2014
г. и с 58 бр. повече спрямо 2013 г.
Анализът на тези данни сочи, че несвършените граждански дела в края на
2013 г., респ. началото на 2014 г. са били 228 броя; в края на 2014 г./началото на 2015
г. – 255 броя и в края на 2015 г./началото на отчетната 2016 г. – 258 броя, а в края на
отчетната 2016 г. броят на несвършените граждански дела в съда е само 172 броя. При
положение, че общият брой дела за разглеждане граждански дела през 2016 г. е с 11,7
% по-малък спрямо същия показател за 2015 г., а броят на несвършените граждански
дела в края на 2016 г. спрямо този показател за 2015 г. е с 33,3 % по-нисък, то
приключването на гражданските дела през 2016 г. е значително /с над 20 на сто/
подобрено, което считам за много добър резултат от работата на съдиите от
Самоковския районен съд по граждански дела през отчетната година.
При анализ на резултатите по движението и решаването на делата обаче
намирам, че е налице неизползван потенциал за намаляване на отлаганията и да се
приложи още по-пълно 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, изготвянето на проект за доклад по делата и
запознаването на страните с него, 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
Общият брой на наказателните дела за разглеждане е 743 бр., в това число
НОХД – 219 бр., НЧХД – 22 бр., АНД по чл. 78а НК – 44 бр., ЧНД – 187 бр., ЧНД за
разпит пред съдия – 7 бр., АНД – 264 бр.
Общият брой на наказателните дела за разглеждане по съдии е, както следва:
за съдия Чавеев – 178 бр., за съдия Павлов – 172 бр., за съдия Стойчев – 210 бр., за
съдия Трифонова – 177 бр. и за съдия Иванова – 6 бр.
Общият брой висящи наказателни дела към 31. 12. 2016 година е 148 бр. от
които: 38 бр. НОХД, 8 бр. НЧХД и 102 бр. АНД, в това число 2 броя по чл. 78а НК.
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Общият брой на постъпилите през 2016 г. наказателни дела е 565 бр., в това
число НОХД – 177 бр., НЧХД – 9 бр., АНД по чл. 78а НК – 30 бр., ЧНД – 173 бр., ЧНД
за разпит пред съдия – 7 бр., АНД – 169 бр.
Общият брой на постъпилите през 2016 г. наказателни дела по съдии е, както
следва:
за съдия Чавеев – 143 бр., от които НОХД – 47 бр., НЧХД – 3 бр., АНД по чл.
78а НК – 7 бр., ЧНД – 43 бр., АНД – 43 бр.;
за съдия Павлов – 135 бр., от които НОХД – 46 бр., НЧХД – 3 бр., АНД по чл.
78а НК – 8 бр., ЧНД – 36 бр., АНД – 42 бр.;
за съдия Стойчев – 160 бр., от които НОХД – 42 бр., НЧХД – 1 бр., АНД по
чл. 78а НК – 8 бр., ЧНД – 67 бр., АНД – 42 бр.;
за съдия Трифонова – 127 бр., от които НОХД – 42 бр., НЧХД – 2 бр., АНД по
чл. 78а НК – 7 бр., ЧНД – 34 бр., АНД – 42 бр.;
за съдия Иванова през 2016 г. не са постъпили наказателни дела.
От постъпилите през 2016 г. наказателни дела 177 бр. са НОХД. От тях найголям дял са делата за престъпления по гл. ХІ от НК – ОБЩООПАСНИ
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ – 93 броя, като сред тях най-много са тези по транспорта – 87 бр.
Второ място заемат постъпленията на НОХД за ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ
СОБСТВЕНОСТТА – 33 бр., в това число за кражба – 20 бр., обсебване – 4 бр., за
грабеж – 2 бр., за измама – 2 бр., документна измама – 1 бр. Следващо място заемат
постъпленията на НОХД за ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА – 26 бр., в това
число за убийство – 2 бр., за тежка телесна повреда – 1 бр., за средна телесна повреда –
5 бр. и на НОХД за ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СТОПАНСТВОТО – 10 бр. Следват
постъпленията за ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ БРАКА, СЕМЕЙСТВОТО и
МЛАДЕЖТА – 4 бр., за ДОКУМЕНТНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ – 3 бр., за
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ РЕДА И ОБЩЕСТВЕНОТО СПОКОЙСТВИЕ – 3 бр. и
др. През 2016 г. са постъпили 6 бр. дела за престъпления свързани с наркотични
вещества. От общо 8 бр. такива дела за разглеждане през отчетната 2016 г. са
свършени 7 бр., а от тях 6 бр. са свършени в 3-месечен срок.
От общия брой на НОХД със споразумение за прекратяване на наказателното
производство са приключили 98 бр.
През отчетната година в съда са постъпили 118 броя обвинителни акта.
Броят на свършените през 2016 г. наказателни дела е 595 бр. или 80 % от
наказателните дела за разглеждане. През предходната 2015 г. броят на свършените
наказателни дела е 75 % от общия брой наказателни дела за разглеждане.
Броят на свършените в тримесечен срок наказателни дела е 392 бр., което
представлява 66 % от всички свършени през годината наказателни дела. За сравнение,
през 2015 г. съотношението между броя на свършените в тримесечен срок наказателни
дела и всички свършени наказателни дела е било 53 %. Този факт, съпоставен с
увеличения брой новопостъпили НОХД през 2016 г. сочи на чувствително
подобряване на организацията на работата на съдиите от РС – Самоков по отношение
на организацията на работата по разглеждане и приключване на наказателните дела.
Броят на свършените през годината наказателни дела на съдиите е, както
следва:
За съдия Чавеев – 147 бр. в това число 48 бр. НОХД, 4 бр. НЧХД, 8 бр. АНД
по чл. 78а НК, 46 бр. ЧНД, 41 бр. АНД. От тях 105 бр. решени по същество и 42 бр.
прекратени. В тримесечен срок са свършени 100 бр. дела или 68 %.
За съдия Павлов – 142 бр., в това число 49 бр. НОХД, 5 бр. НЧХД, 11 бр. АНД
по чл. 78а НК, 37 бр. ЧНД, 40 бр. АНД. От тях 108 бр. решени по същество и 34 бр.
прекратени. В тримесечен срок са свършени 91 бр. дела или 64 %.
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За съдия Стойчев – 175 бр., в това число 42 бр. НОХД, 3 бр. НЧХД, 12 бр.
АНД по чл. 78а НК, 72 бр. ЧНД, 46 бр. АНД. От тях 130 бр. решени по същество и 45
бр. прекратени. В тримесечен срок са свършени 124 бр. дела или 71 %.
За съдия Трифонова – 125 бр., в това число 40 бр. НОХД, 2 бр. НЧХД, 11 бр.
АНД по чл. 78а НК, 39 бр. ЧНД, 33 бр. АНД. От тях 84 бр. решени по същество и 41
бр. прекратени. В тримесечен срок са свършени 77 бр. дела или 62 %.
За съдия Иванова – 6 бр., в това число 2 бр. НОХД и 4 бр. АНД. От тях 6 бр.
решени по същество и 0 бр. прекратени.
Сравнителен анализ на постъпилите наказателни дела за последните четири
години:
година
подлежащи на
новообразувани
свършени
разглеждане
752
602
600
2013
2014

631

479

485

2015

723

577

545

2016

743

565

595

През 2013 г. новообразувани са 602 бр. наказателни дела, през 2014 г. – 479
броя, през 2015 г. – 577 бр. Новопостъпилите наказателни дела през 2016 г. са 565 броя
– с 37 бр. по-малко от 2013 г., с 86 бр. повече от 2014 г. и с 12 бр. по-малко от 2015 г.
Динамиката в постъпленията на наказателни дела по видове дела е, както
следва: за НОХД – за 2013 г. – 140 бр.; 2014 г. – 145 бр., за 2015 г. – 146 бр. и за
отчетната 2016 г. – 177 бр.
За НЧХД – за 2013 г. – 18 бр., за 2014 г. – 23 бр., за 2015 г. – 18 бр. и за
отчетната 2016 г. – 9 бр.
В броя новообразувани наказателни дела за 2016 г. се откроява чувствително
увеличение на броя НОХД в сравнение с предходните три години, в които техният
брой е бил относително константна величина; запазва се броя АНД по жалби срещу
наказателни постановления спрямо предходната година; наблюдава се намаление на
броя на АНД по чл. 78а от НК в сравнение с предходната година.
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 наказателноправна 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.
Наред с увеличения брой новообразувани НОХД в сравнение с предходните
години, през 2016 г. се запазва трайната тенденция от последните години за значителен
брой на административно-наказателните дела по жалби срещу наказателни
постановления, чието разглеждане нерядко 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 2016 година в Самоковския районен съд са постановени 63 присъди, от
които 57 присъди са постановени по дела от общ характер.
8

С одобрено от съда споразумение за решаване на делото с последици на
влязла в сила присъда са приключени 98 наказателни дела.
Броят на осъдените лица през 2016 година е общо 167. От осъдените лица 124
лица са с наложени наказания лишаване от свобода до 3 години, като при 97 от тях
изтърпяването на наказанието лишаване от свобода е отложено на основание чл. 66, ал.
1 от НК. На 29 лица е наложено наказание пробация, на 5 лица – наказание глоба.
През 2016 година са оправдани 3 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 18 бр. НОХД. Няма върнати за
доразследване НАХД по реда на чл. 78а НК. Като основни причини за постановяване
на акт по чл. 249, ал. 2 НПК, 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 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. При анализ на резултатите по движението и решаването на
делата се отчита необходимост от по-задълбочено проучване на делата преди
насрочването им в съдебно заседание по въпросите посочени в чл. 248, ал. 2 НПК.
Особено внимание следва да се отдели по въпроса има ли допуснато отстранимо
съществено процесуално нарушение в досъдебното производство, за да се избегне
връщане на делото на това основание от по-следващ стадий на процеса в съдебната му
фаза, включително и от по-горни съдебни инстанции. И през отчетната 2016 година в
дейността на съдиите от Самоковския районен съд по разглеждане на наказателни дела
от общ характер намериха значително приложение на разпоредбите в НПК за
предварително изслушване на страните и института на съкратено съдебно следствие,
разширяващи възможностите за ускорено разглеждане и решаване на тези дела. През
2016 година в Районен съд Самоков предварителното изслушване на страните има за
свой резултат съкратено 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 2016 г. е 33,57 дела
месечно, а към свършените дела е 28,23 дела месечно.
Почти през цялата отчетна 2016 г. /с изключение на периода от 23.06.2016 г.
до 11.07.2016 г., т. е. 18 дни/ Самоковският районен съд е работел в намален състав.
Отработените през отчетния период човекомесеци са 48.
Действителната натовареност на съдиите към делата за разглеждане е 41,96
дела месечно, а към свършените дела е 35,29 дела месечно.
4.2. Система за изчисляване на натовареността на съдиите.
През 2016 г. Висшия съдебен съвет прие Правила за оценка на натовареността
на съдиите, които регламентират обективни измерители за правна и фактическа
сложност на съдебните дела /коефициенти за тежест на делата/ и уреждат реда за
определяне на индивидуалната натовареност и границите на нормалната натовареност
на съдиите.
Започна да функционира Системата за изчисляване на натовареността на
съдиите /СИНС/, която е в постоянна интерактивна връзка с Централизираната система
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за разпределение на дела /ЦСРД/. По този начин още при разпределянето на делото на
съдия-докладчик чрез ЦСРД цялата информация за вида на делото, датата на неговото
образуване и номер, определения съдия-докладчик и статистическия шифър на делото,
се трансферират автоматично в СИНС, където се отразява първоначалния коефициент
на тежест на делото, определен съобразно неговия шифър и се натрупва информация
за сбора от коефициентите за тежест на делата, разпределени на всеки съдия за
определен период.
В изпълнение на Правилата в Самоковския районен съд се създаде
необходимата 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 2016 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 2016 г., така и за всички свършени през годината дела.
От справка, генерирана чрез СИНС към 06.02.2017 г., е видно, че индексите за
индивидуалната годишна натовареност на всеки съдия от Самоковския районен съд за
2016 г., формирани като сбор от коефициентите за тежест на делата, които е получил
през годината и коефициентите за допълнителните дейности, с които е натоварен, са
както следва:
за съдия Янко Чавеев
– 164,21
за съдия Кирил Павлов
– 130,60
за съдия Симеон Стойчев
– 142,76
за съдия Марина Трифонова
– 116,70
за съдия Ваня Иванова
– 1,30
Забележка: Както вече се посочи, съдия Ваня Иванова през 2016 г. е
командирована в Софийския окръжен съд, с изключение на периода от 23.06.2016 г. до
11.07.2016 г.
4.3. 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, преценено с оглед
сложността на материята и високата натовареност на съдиите. Горното сочи на много
добра работа на съдиите и на добра организация на работа на специализираната
администрация на Самоковския районен съд.
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 подобрение 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,
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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 НАХД, 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. Независимо от всичко изложено, считам, че
професионалният опит на всички съдии в Самоковския районен съд и решимостта им
да прилагат установените в процесуалния закон дисциплиниращи мерки по тези дела,
ще се окажат решаващи за подобряване на срочността при разглеждане на дела от този
вид.
Конкретните показатели на съдиите по обжалваните актове по граждански и
наказателни дела са описани в таблица, приложение към настоящия доклад. Следва да
се даде отлична 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.
В изпълнение на Заповед № А-101/08.07.2016 г. на Председателя на
Софийския окръжен съд през 2016 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, отразени в
съответните доклади, съдържат положителна оценка за цялостната дейност на
организацията и работата на Самоковския районен съд.
5. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
През отчетната 2016 г. в съдебно изпълнителната служба при Районен съд –
Самоков са образувани 86 бр. изпълнителни дела, от тях в полза на юридически лица,
банки и търговци – 13 бр., в полза на държавата – 44 бр., в полза на частни лица и
издръжки – 26 броя и изпълнение на обезпечителни мерки – 3 бр.
Останали несвършени изпълнителни дела в края на отчетния период са 932
броя.
Дължимата сума за събиране по изпълнителните дела през 2016 г. е
5 130 463лв., от които държавни вземания – 389 274 лв.; на юридически лица, банки и
търговци – 4 272 608 лв. и на частни лица и издръжки – 468 581 лв.
При сравнение на постъпленията на изпълнителните дела за последните три
години се констатира, броят на новообразуваните дела през 2016 г. е със 28 бр. повече
от 2015 г., с 9 бр. повече от 2014 г. и с 3 бр. повече от 2013 г.
През отчетната година са прекратени 297 бр. изпълнителни дела, което е със
248 бр. дела по - малко в сравнение с 2015 г.
Събрана сума по изпълнителните дела през отчетната 2016 г. е 155 019 лв., от
тях: по изпълнителни листа 115 885 лв., лихва – 18 714 лв., приети други разноски –
6 670 лв., допълнителни разноски – 1 010 лв. и държавна такса 12 740 лв.
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При сравнение на събраната сума по изпълнителни дела за последните три
години се констатира, че за 2016 г. тя е с 23 268 лв. повече от събраната през 2015 г., с
315 679 лв. по малко в сравнение със събраната сума за 2014 г.
В полза на ТД на НАП – София за дължими публични задължения на
длъжниците е събрана сумата 9 595 лв.
Като основен проблем в съдебното изпълнение остава укриването на
длъжниците и трудностите по призоваването им за извършване на изпълнителни
действия. По изпълнението на необезпечените предварително вземания се оказва, че
липсва секвестируемо имущество у длъжниците, което затруднява своевременно
събиране на дължимите суми.
Въпреки че съдебно-изпълнителната служба разполага с компютърна
програма от 15.02.2013 г., което значително улеснява деловодната работа в СИС остава
проблемът с изпълнителните дела за издръжка, изплащана от Държавата. Твърде често
отговорите от институциите се забавят и това води до забавяне на процедурата по
изплащане на издръжките.
6. СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ
През 2016 г. в съда са били издадени 5077 свидетелства за съдимост и 2032
справки за съдимост или общо 7109 бр. Ежедневно се дават много справки, издават се
съдебни удостоверения и преписи от съдебни актове.
7. СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА
От 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г. са извършени 3 450 броя вписвания, от които:
1313 бр. нотариални актове, 149 бр. ипотеки, 1651 бр. други вписвания, 185 бр.
възбрани, 94 бр. заличавания, обявени завещания – 7 бр. Издадени са 760 бр.
удостоверения, 832 бр. преписи, 306 бр. справки.
ІІІ. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
1. Сграден фонд.
Проблемът със сградната обезпеченост на съда е изключително сериозен, но е
неудовлетворително, че и през отчетната 2016 г. той не намери своето разрешение.
Състоянието на сградата на Съдебна палата – гр. Самоков и недостигът на
служебни помещения в нея за нуждите на Самоковския районен съд са били предмет
на подробни описания както в годишните отчетни доклади за дейността на съда за
много предходни години, така и в съответни искания на ръководството на съда до
компетентните институции, поради което считам за излишно тяхното преповтаряне и в
настоящия доклад. Дейността на съда е публична и открита, всеки работен ден от
годината може да бъде определен като „Ден на отворените врати” в Самоковския
районен съд и затова всеки заинтересуван гражданин може да придобие преки и
непосредствени впечатления за състоянието на сградата и за условията, при които
магистратите и съдебните служители работят, а всички останали граждани понасят.
Ето защо в настоящия доклад бих искал да очертая най-основните и належащи
проблеми в сградната обезпеченост на съда, предприетите мерки през 2016 г. за
тяхното разрешаване в рамките на изменената нормативна уредба и приоритетите на
ръководството на съда през 2017 г. в тази насока.
Покривът на сградата е в твърде незадоволително състояние, което застрашава
здравето и сигурността на гражданите, а така също и правилното и надеждно
съхраняване на делата – предвид обстоятелството, че архивът на съда се съхранява
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основно в част от подпокривното пространство на сградата. Съгласно измененията в
разпоредбата на чл. 387 от ЗСВ /обн. ДВ, бр. 28/2016 г./ управлението на имуществото
на съдебната власт се предостави на Пленума на Висшия съдебен съвет. Поради това
през 2016 г. бе отправено искане до Комисията по управление на собствеността към
Пленума на ВСС за отпускане на средства за неотложен авариен ремонт на покрива на
сградата. Ръководството на съда бе информирано, че средства за основен ремонт на
покрива на сградата ще бъдат предвидени в инвестиционната програма на ВСС за 2017
г.
На следващо място, броят на ползваните от Самоковския районен съд
помещения в сградата на Съдебна палата – гр. Самоков е крайно недостатъчен не само
за нормалното осъществяване на правосъдната дейност, а и за съответствието на тази
дейност със специални нормативни актове, в частност със Закона за защита на
класифицираната информация. Към настоящия момент в съда е обективно невъзможно
обособяване на помещение за регистратура за класифицирана информация, което да
отговаря на изискванията по ЗЗКИ и подзаконовите нормативни актове по неговото
прилагане. В резултат на тематична планова проверка, извършена през 2016 г. в
Самоковския районен съд от служители на ТДНС – София на ДАНС, на съда са дадени
предписания и препоръки за разкриване на такава регистратура, а поради
невъзможността за тяхното изпълнение в определените срокове ръководството на съда
поиска продължаване на сроковете и те са продължени до м. юни 2017 г. Считам, че не
само за изпълнение на тези предписания, а и като цяло за подобряване на материалнобитовите условия на работещите в Самоковския районен съд, е необходимо Пленумът
на Висшият съдебен съвет в изпълнение на правомощията си по чл. 388, ал. 1 от ЗСВ
да преразгледа разпределението на ползването на помещенията в Съдебна палата – гр.
Самоков между институциите-техни ползватели, за което ръководството на съда ще
продължава да настоява.
Отново бих искал да подчертая, че в средата на второто десетилетие на ХХІ век
такива условия на работа не съответстват на правосъдната функция на Самоковския
районен съд, чиято натовареност е над средната и чийто съдебен район съвпада с найголямата по територия и население община в Софийска област, а град Самоков е найголемият град в областта и е традиционно историческо, културно и социалноикономическо средище.
2. Техническа обезпеченост.
Всички работни места са оборудвани с компютърни конфигурации, които са
морално и технически остарели. В края на 2016 г. по решение на ВСС на Самоковския
районен съд бяха предоставени 3 бр. нови компютърни конфигурации, както и
многофункционално устройство и скенер. Необходимо е през 2017 г. процесът на
обновяване на компютърната техника на съда да продължи, за да бъдат подменени
всички компютърни конфигурации на работните места.
Електронното разпределение на делата на принципа на случайния подбор се
извършва чрез Централизирана система за разпределение на делата /ЦСРД/.
Считано от 01.01.2016 г. електронната деловодна обработка на съдебните дела
се осъществява чрез нова система за управление на съдебните дела – „САС Съдебно
деловодство”. За нуждите на нейното функциониране през 2016 г. бе закупен нов
сървър със средства, отпуснати с решение на ВСС. Атмосферата на оперативно
сътрудничество и взаимодействие, създадена между администрацията на съда и
представителите на разработчика на системата „Информационно обслужване” АД,
клон Варна, както и професионалните умения и опит на съдебните служители, имат за
резултат безпроблемното техническо функциониране на системата 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.
Вместо заключение, бих желал да отбележа, че изминалата 2016 г. бе
изпълнена с динамика и професионални предизвикателства за съдебните служители,
съдията по вписванията, държавния съдебен изпълнител, съдиите в Самоковския
районен съд и за мен – като съдия и председател на съда. Ежедневната ни съвместна
работа в тази среда дава резултати, които можем да отчетем с удовлетворение, но и със
стремеж към организационно и професионално усъвършенстване. Като благодаря на
всички свои колеги за вдъхновението, старанието и всеотдайността, с които
преодоляваха трудностите през годината и изпълняваха професионалния си дълг, им
желая здраве и успешна и ползотворна работа през 2017 г.

гр. Самоков
06.02.2017 г.

Председател:
Янко Чавеев
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