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І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

 

През 2017 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 31.12.2017 г. няма вакантни съдийски длъжности, вакантна е 1/2 

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

2017 г. функциите на системен администратор се осъществяват от лице, с което е 

сключен граждански договор. 

В Софийския окръжен съд бяха командировани съдия Ваня Иванова – през 

цялата отчетна година и съдия Марина Трифонова – в периода от 23.01.2017 г. до 

01.06.2017 г. Поради това през цялата година Самоковският районен съд е работил в 

намален състав, като за периода на командироването на съдия Трифонова съдът работи 

състав от трима 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 17 години и 2 месеца юридически стаж, от които 12 

години и 9 месеца като съдия, придобил статут на несменяемост, с ранг „Съдия в АС”. 

Съдия Кирил Павлов е с 25 години и 8 месеца юридически стаж, от които 25 

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

Съдия Симеон Стойчев е с 18 години и 1 месец юридически стаж, от които 14 

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

ВКС и ВАС”. 

Съдия Марина Трифонова е с 14 години и 1 месеца юридически стаж, от 

които 11 години и 8 месеца като съдия, придобила статут на несменяемост, с ранг 

„Съдия в АС”. 

Съдия Ваня Иванова е с 14 години и 1 месец юридически стаж, от които 10 

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 11 

години и 7 месеца юридически стаж. Съдия по вписванията е Димитър Стоев с 15 

години юридически стаж. 

 

 

2. СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

Към 01.01.2017 г. административно-техническият персонал в Самоковския 

районен съд е от 17 и 1/2 щатни бройки, като не е заета ½ щатна бройка за системен 

администратор. Съотношението по щат на съдиите към съдебните служители е 1 към 

2,50. 

Считано от 19.09.2017 г. с решение на Съдийската колегия на ВСС щатната 

численост на съда е увеличена с 1 щатна бройка за съдебен деловодител. 
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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 

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. 

Трайната потребност от увеличаване щатната численост на съда с 1 щатна 

бройка за съдебен деловодител бе удовлетворена през 2017 г. в един значим за съда 

момент с оглед чувствителното увеличение на броя на постъпилите дела през 

отчетната година. 

  

 

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. 80, ал. 8 от ПАС/ или 

в чието разглеждане не следва да участва определен съдия поради наличие на 

законоустановени основания за това.  

През отчетната година бяха утвърдени нови Вътрешни правила за 

разпределение на делата на принципа на случайния подбор в Районен съд – Самоков. 

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 
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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 

2014 1828 1448 1427 

2015 2162 1761 1726 

2016 2014 1578 1694 

2017 2711 2389 2389 

 

Общият брой на подлежащите за разглеждане дела през 2017 г. е 2711 бр., 

което е с 697 бр. дела повече в сравнение с общия брой на делата за разглеждане през 

2016 г., с 549 бр. дела повече в сравнение с 2015 г. и с 883 бр. дела повече в сравнение 

с 2014 г. 

През 2017 г. общият брой на новопостъпилите дела е 2389 бр. Броят на 

новопостъпилите дела през отчетната година е с 811 бр. дела повече в сравнение с 

2016 г., с 628 бр. дела повече спрямо 2015 г. и с 941 бр. дела повече спрямо 2014 г. 

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

2017 г. сочат на твърде значително увеличение по тези показатели спрямо предходната 

2016 г. /с повече от 51 % за новопостъпилите дела и с над 34 % за общия брой дела за 

разглеждане/, като в приблизително такива мащаби е и увеличението по същите 

показатели спрямо 2015 г. /увеличение с близо 36 % за новопостъпилите дела и 

увеличение с над 25 % за общия брой дела за разглеждане/. Спрямо 2014 г. 

увеличението на броя на новопостъпилите дела и на общия брой дела за разглеждане 

през 2017 г. е още по-голямо – с около 65 % по-голям брой за 2017 г. при 

новопостъпилите дела и с над 48 % по-голям за 2017 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 2017 г. се отбелязва рязко увеличение 

на техния брой спрямо изменението на броя им през предходните три години, което 

при общата тенденция от 2014 г. насам за тяхното увеличаване /въпреки известния 

спад през 2016 г. спрямо 2015 г./ 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 изменящия се брой на делата. 

 

През годината са свършени 2389 броя дела или 88 % от подлежащите на 

разглеждане дела. 

Общо 2014 броя дела са свършени в тримесечен срок или 84 % от свършените 

дела са приключили в тримесечен срок. 

Броят на свършените дела през 2017 г. е с 695 бр. повече в сравнение с 2016 г., 

когато те са били 84 % от общия брой дела за разглеждане /при 88 % от този брой през 

2017 г./. Броят на свършените дела през 2017 г. е с 663 бр. повече от 2015 г. /тогава те 

са били 80 % от общия брой дела за разглеждане/ и с 962 бр. повече  от 2014 г., когато 

свършените дела са били 78 % от общия брой дела за разглеждане. 

Трайната тенденция в последните четири години за увеличаване на 

процентното съотношение между свършени дела и общия брой дела за разглеждане /78 
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% през 2014 г., 80 % през 2015 г., 84 % през 2016 г. и 88 % през 2017 г./ сочи, че 

усилията и стремежа на всички съдии от Самоковския районен съд към подобряване на 

организацията на работата им и нейната ефективност са трайни и последователни и 

продължават да дават положителни резултати. 

Проведени са общо 1511 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 2017 г. е 1789 бр., в 

това число: граждански дела по искове по СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет, ЗБЖИРБ – 132 

бр., от които 29 бр. за развод, 42 бр. за развод по взаимно съгласие, 16 бр. за издръжка 

и за нейното изменение; по облигационни искове – 88 бр. дела; по вещни искове – 51 

бр. дела; делби – 63 бр. дела; по установителни искове – 81 бр. дела; 19 бр. искове по 

КТ; 1185 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 – 613 бр., за съдия Павлов –  506 бр., за съдия Стойчев – 410 бр. и за 

съдия Трифонова – 260 бр. 

 

Общият брой на постъпилите през 2017 година граждански дела е 1617 бр., в 

това число граждански дела по искове по СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет, ЗБЖИРБ – 105 

бр., от които 16 бр. за развод, 36 бр. за развод по взаимно съгласие, 14 бр. за издръжка 

и за нейното изменение; по облигационни искове – 50 бр. дела; по вещни искове – 16 

бр. дела; делби – 20 бр. дела; по установителни искове – 63 бр. дела; 14 бр. дела по 

искове по КТ; 1184 бр. дела по чл. 410 и 417 ГПК, както и други.  

В сравнение с 2016 г. се отбелязва увеличение в броя постъпили граждански 

дела от почти всички посочени по-горе видове, като освен значителното увеличение на 

заповедните производства, е увеличен и броят на делата за развод, за издръжка и 

нейното изменение, за делба, както и делата по установителни искове, които в 

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

отделното им статистическо отчитане. Намаление се наблюдава в броя дела по искове 

по КТ. 

Общият брой на постъпилите през 2017 година граждански дела по съдии е 

както следва: за съдия Чавеев – 555 бр., за съдия Павлов – 456 бр., за съдия Стойчев – 

364 бр. и за съдия Трифонова – 242 бр. 

 

Броят на свършените през 2017 г. граждански дела е 1593 бр. или 89 % от 

гражданските дела за разглеждане.  

Броят на свършените в тримесечен срок граждански дела е 1455 бр., което 

представлява 91 % от всички свършени граждански дела през годината. Това 

процентно съотношение е с 8 процентни пункта по-голямо спрямо предходната 2016 г. 

/83 %/, което сочи че делът на свършените в тримесечен срок граждански дела от 

всички свършени граждански дела през 2017 г. е с около 10 % по-висок спрямо 2016 г. 

Неминуемо увеличеният относителен дял на заповедните производства в общия брой 

на делата за разглеждане през 2017 г. спрямо 2016 г. е допринесъл за това увеличение, 

но то не се дължи единствено на този фактор. Намаления състав на съдиите през 

цялата 2017 г., обусловил твърде висока тяхна действителна натовареност, обосновава 
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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, доколкото 

измененията в ГПК /обн. ДВ, бр. 86/2017 г./ ще позволят това. 

Броят на свършените през годината граждански дела на съдиите е както 

следва: за съдия Чавеев – 554 бр., в това число 508 бр. решени по същество и 46 бр. 

прекратени, за съдия Павлов  – 446 бр., в това число 405 бр. решени по същество и 41 

бр. прекратени, за съдия Стойчев – 367 бр., в това число 323 бр. решени по същество и 

44 бр. прекратени, за съдия Трифонова – 226 бр., в това число 214 бр. решени по 

същество и 12 бр. прекратени. 

От общо свършените дела, съдиите са приключили в тримесечен срок 

граждански дела, както следва: съдия Чавеев – 509 бр. (или 92 %), съдия Павлов – 403 

бр. (или 90 %), съдия Стойчев – 330 бр. (или  90 %), съдия Трифонова – 213 бр. (или 94 

%).  

 

Сравнителен анализ на постъпилите граждански дела за последните четири 

години: 

 

година подлежащи на 

разглеждане 

новообразувани свършени 

2014 1197 969 942 

2015 1439 1184 1181 

2016 1271 1013 1099 

2017 1789 1617 1593 

 

През 2017 г. общо за разглеждане са 1789 броя граждански дела, през 2016 г. – 

1271 броя, през 2015 год. – 1439 бр., а през 2014 г. – 1197 бр. Общият брой граждански 

дела за разглеждане през 2017 г. е с 592 бр. повече спрямо 2014 г., с 350 бр. повече 

спрямо 2015 г. и с 518 бр. повече спрямо 2016 г. 

През 2017 г. новообразувани са 1617 бр. граждански дела, през 2016 г. – 1013 

бр., през 2015 г. – 1184 бр.,  през 2014 г. – 969 бр. Новообразуваните граждански дела 

през 2017 г. са с 604 бр. повече спрямо 2016 г., с 433 бр. повече спрямо 2015 г. и с 648 

бр. повече спрямо 2014 г. 

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

2014 г., респ. началото на 2015 г. са били 255 броя, в края на 2015 г./началото на 2016 

г. – 258 броя и в края на 2016 г./началото на отчетната 2017 г. – 172 броя, а в края на 

отчетната 2017 г. броят на несвършените граждански дела в съда е 196 броя. При 

положение, че общият брой за разглеждане граждански дела през 2017 г. е с около 41 

% по-голям спрямо същия показател за 2016 г., а броят на несвършените граждански 

дела в края на 2017 г. се е увеличил само с 14 % спрямо края на 2016 г., то 

приключването на гражданските дела през 2017 г. е подобрено дори спрямо 2016 г., за 

когато е отбелязано значителното му подобрение спрямо предходни отчетни периоди. 

Този извод се обективира в увеличението спрямо 2016 г. на процента свършени 

граждански дела от общия брой граждански дела за разглеждане – 89 % за 2017 г. 

спрямо 86,5 % за 2016 г. Считам това за много добър резултат от работата на съдиите 

от Самоковския районен съд по граждански дела през отчетната година и за израз на 

тяхното постоянство и отговорност. 

При анализ на резултатите по движението и решаването на делата обаче 

намирам, че е налице неизползван потенциал за още по-пълноценно прилагане в 
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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, 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 

През 2017 г. Общият брой на наказателните дела за разглеждане е 922 бр., в 

това число НОХД – 206 бр., НЧХД – 18 бр., АНД по чл. 78а НК – 59 бр., ЧНД – 270 

бр., ЧНД за разпит пред съдия – 10 бр., АНД – 359 бр. 

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

за съдия Чавеев – 271 бр., за съдия Павлов – 253 бр., за съдия Стойчев – 271 бр. и за 

съдия Трифонова – 127 бр. 

Общият брой висящи наказателни дела към 31. 12. 2017 година е 126 бр. от 

които: 33 бр. НОХД, 5 бр. НЧХД, 85 бр. АНД, в това число 7 броя по чл. 78а НК. 

 

Общият брой на постъпилите през 2017 г. наказателни дела е 774 бр., в това 

число НОХД – 168 бр., НЧХД – 10 бр., АНД по чл. 78а НК – 57 бр., ЧНД – 270 бр., 

ЧНД за разпит пред съдия – 10 бр., АНД – 259 бр. 

Общият брой на постъпилите през 2017 г. наказателни дела по съдии е, както 

следва: 

за съдия Чавеев – 234 бр., от които НОХД – 49 бр., НЧХД –  2 бр., АНД по чл. 

78а НК – 16 бр., ЧНД – 91 бр., АНД – 76 бр.;  

за съдия Павлов – 217 бр., от които НОХД – 45 бр., НЧХД – 4 бр., АНД по чл. 

78а НК – 16 бр., ЧНД – 77 бр., АНД – 75 бр.; 

за съдия Стойчев – 235 бр., от които НОХД – 54 бр., НЧХД – 2 бр., АНД по 

чл. 78а НК – 17 бр., ЧНД – 82 бр., АНД – 80 бр.; 

за съдия Трифонова – 88 бр., от които НОХД – 20 бр., НЧХД – 2 бр., АНД по 

чл. 78а НК – 8 бр., ЧНД – 30 бр., АНД – 28 бр.;  

От постъпилите през 2017 г. наказателни дела 168 бр. са НОХД. От тях най-

голям дял са делата за престъпления по гл. ХІ от НК – общоопасни престъпления – 118 

броя. Второ място заемат постъпленията на НОХД за престъпления против 

собствеността – 26 бр., в това число за кражба – 14 бр., обсебване – 1 бр., за грабеж – 4 

бр., за измама – 3 бр., както и други. Следващо място заемат постъпленията на НОХД 

за престъпления против личността –  в това число за средна телесна повреда – 3 бр., 

изнасилване – 1 бр. и др.; на НОХД за престъпления против дейността на държавните 

органи и обществените организации, за престъпления против реда и общественото 

спокойствие, за престъпления против брака, семейството и младежта, за престъпления 

против стопанството, за документни престъпления и др. 

От общия брой на НОХД със споразумение за прекратяване на наказателното 

производство са приключили 104 бр. 

През отчетната година в съда са постъпили  104 броя обвинителни акта.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Броят на свършените през 2017 г. наказателни дела е 796 бр. или 86 % от 

наказателните дела за разглеждане. През предходната 2016 г. броят на свършените 

наказателни дела е 80 % от общия брой наказателни дела за разглеждане. 

Броят на свършените в тримесечен срок наказателни дела е 559 бр., което 

представлява 70 % от всички свършени през годината наказателни дела. За сравнение, 
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през 2016 г. съотношението между броя на свършените в тримесечен срок наказателни 

дела и всички свършени наказателни дела е било 66 %., а за 2015 г. това съотношение е 

било 53 %. Този факт, съпоставен с чувствително увеличения брой новопостъпили 

наказателни дела от почти всички видове през 2017 г., сочи на трайна тенденция в 

дейността на съдиите от РС – Самоков за подобряване на организацията на работата 

им по разглеждане и приключване на наказателните дела. 

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

следва: 

За съдия Чавеев – 231 бр. в това число 47 бр. НОХД, 3 бр. НЧХД, 14 бр. АНД 

по чл. 78а НК, 90 бр. ЧНД, 77 бр. АНД. От тях 190 бр. решени по същество и 41 бр. 

прекратени. В тримесечен срок са свършени 175 бр. дела или 75 %. 

За съдия Павлов – 218 бр., в това число 48 бр. НОХД, 4 бр. НЧХД, 17 бр. АНД 

по чл. 78а НК, 76 бр. ЧНД, 73 бр. АНД. От тях 184 бр. решени по същество и 34 бр. 

прекратени. В тримесечен срок са свършени 126 бр. дела или 58 %. 

За съдия Стойчев – 245 бр., в това число 54 бр. НОХД, 2 бр. НЧХД, 16 бр. 

АНД по чл. 78а НК, 81 бр. ЧНД, 92 бр. АНД. От тях 191 бр. решени по същество и 54 

бр. прекратени. В тримесечен срок са свършени 197 бр. дела или 80 %. 

За съдия Трифонова – 102 бр., в това число 24 бр. НОХД, 4 бр. НЧХД, 5 бр. 

АНД по чл. 78а НК, 30 бр. ЧНД, 39 бр. АНД. От тях 84 бр. решени по същество и 18 

бр. прекратени. В тримесечен срок са свършени 61 бр. дела или 60 %. 

 

Сравнителен анализ на постъпилите наказателни дела за последните четири 

години: 

година подлежащи на 

разглеждане 

новообразувани свършени 

2014 631 479 485 

2015 723 577 545 

2016 743 565 595 

2017 922 774 796 

 

През 2017 г. новообразувани са 774 броя наказателни дела, през 2016 г. – 565 

бр., през 2015 г. – 577 бр., през 2014 г. – 479 бр. Новопостъпилите наказателни дела 

през 2017 г. са с 209 бр. повече от 2016 г., със 197 бр. повече от 2015 г. и с 295 бр. 

повече от 2014 г. 

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

следва: за НОХД –  за  2014 г. – 145 бр., за 2015 г. – 146 бр., за 2016 г. – 177 бр. и за 

отчетната 2017 г. – 168 бр. 

За НЧХД – за 2014 г. –  23 бр., за 2015 г. – 18  бр. и за 2016 г. – 9 бр. и за 

отчетната 2017 г. – 10 бр. 

В броя новообразувани наказателни дела за 2017 г. се откроява незначително 

намаление на броя НОХД в сравнение с 2016 г., който обаче е по-голям както спрямо 

2014 г., така и спрямо 2015 г. Особено съществено през 2017 г. е увеличението на броя 

АНД по жалби срещу наказателни постановления, АНД по чл. 78а от НК и ЧНД 

спрямо 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 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 
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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 

ярко изразена в значителното увеличение на броя постъпили такива дела през 2017 г. 

спрямо предходната година /с 53 %/. 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 2017 година в Самоковския районен съд са постановени 67 присъди, от 

които 59 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 104 наказателни дела. 

Броят на осъдените лица през 2017 година е общо 156, в това число 2 

непълнолетни лица. От осъдените лица 116 лица са с наложени наказания лишаване от 

свобода до 3 години, като при 94 от тях изтърпяването на наказанието лишаване от 

свобода е отложено на основание чл. 66 от НК. На 20 лица е наложено наказание 

пробация, на 16 лица – наказание глоба. 

През 2017 година са оправдани 8 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 12 бр. НОХД. Като основни причини за 

постановяване на акт по чл. 249, ал. 2 НПК /в редакцията на разпоредбата преди 

влизане в сила на ЗИДНПК, обн. ДВ, бр. 63/2017 г./, 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. С оглед влезлите в сила през отчетната 2017 г. изменения и 

допълнения на НПК съдиите организираха работата си за провеждане на 

разпоредително заседание както по НОХД, образувани по обвинителен акт след 

влизане в сила на ЗИДНПК на 05.11.2017 г., така и по такива НОХД, по които към тази 

дата не е бил даден ход на съдебното следствие – съобразно разпоредбата на § 114 от 

ПЗР на ЗИДНПК /обн. ДВ, бр. 63/2017 г./. Предвид новоустановеното изискване за 

провеждане на разпоредително заседание по НОХД, образувани по обвинителен акт, 

по-задълбоченото проучване на делата преди провеждането на това заседание 

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

уредба. 

И през отчетната 2017 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. И през 2017 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. 
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4. АНАЛИЗ НА НАТОВАРЕНОСТТА И ОЦЕНКА НА РАБОТАТА НА 

СЪДИИТЕ 

4.1. Натовареност на съдиите 

Натовареността по щат към делата за разглеждане през 2017 г. е 45,18 дела 

месечно, а към свършените дела е 39,82 дела месечно. 

През цялата отчетна 2017 г. Самоковският районен съд е работел в намален 

състав. Отработените през отчетния период човекомесеци са 43. 

Действителната натовареност на съдиите към делата за разглеждане е 63,05 

дела месечно, а към свършените дела е 55,56 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 през 2017 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 2017 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 2017 г., така и за всички свършени през годината дела. 

От справка, генерирана чрез СИНС към 29.01.2018 г., е видно, че индексите за 

индивидуалната годишна натовареност на всеки съдия от Самоковския районен съд за 

2017 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   – 243,22 

за съдия Кирил Павлов   – 190,96 

за съдия Симеон Стойчев   – 183,20 

за съдия Марина Трифонова  – 77,76 

  

Забележка: Както вече се посочи, съдия Ваня Иванова е командирована в 

Софийския окръжен съд през цялата 2017 г., а за времето от 23.01.2017 г. до 

01.06.2017 г. съдия Марина Трифонова също е била командирована в Софийския 

окръжен съд.  

 

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 много добра организация на работа 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 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. 
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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, 

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. 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.   

 В изпълнение на Заповеди № А-153/17.07.2017 и А-268/08.11.2017 г. на 

Председателя на Софийския окръжен съд през 2017 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 2017 г. в съдебно изпълнителната служба при Районен съд – 

Самоков са образувани 218 бр. изпълнителни дела, от тях в полза на юридически лица, 

банки и търговци – 28 бр., в полза на частни лица и издръжки – 23 бр., в полза на 

държавата – 167 бр., от които 115 бр. публични държавни вземания /по изпълнителни 

листа за възложени за събиране съдебни такси и разноски/. 

При сравнение на постъпленията на изпълнителните дела за последните три 

години се констатира, че броят на новообразуваните дела през 2017 г. е със 132 бр. 

повече от 2016 г., като увеличението е над 2,5 пъти спрямо 2016 г. и със 160 бр. повече 

от 2015 г. 
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През отчетната година са прекратени /перемирани, свършени, предадени на 

друг съдебен изпълнител/ общо 283 бр. изпълнителни дела, което е с 14 бр. дела по-

малко в сравнение с 2016 г. и с 262 бр. по-малко от прекратените през 2015 г., но се 

наблюдава увеличение на делата, които са прекратени чрез реализиране на вземането. 

През отчетната 2017 г. техния брой е 66, което е с 28 бр. повече от 2016 г. и с 45 бр. 

повече от 2015 г. 

Останали несвършени изпълнителни дела в края на отчетния период са 867 

броя. 

Дължимата сума за събиране по изпълнителните дела, образувани през 2017 

г., е 563 090 лв., от които държавни вземания – 221 296 лв.; на юридически лица, банки 

и търговци – 110 652 лв. и на частни лица и издръжки – 231 142 лв. 

Събраната сума по изпълнителните дела през отчетната 2017 г. е 465 209 лв., 

от тях: по изпълнителни листа – 400 059 лв., лихви – 20 328 лв., приети други разноски 

– 30 689 лв., допълнителни разноски – 150 лв. и държавни такси - 13983 лв. При 

сравнение на събраните суми по изпълнителните дела за последните три години се 

констатира, че събраната сума е с 213 220 лв. повече от събраната през 2016 г. и с 

333 458 лв. повече в сравнение със събраната сума за 2015 г. Платените суми директно 

на взискател в резултат на образуваните изпълнителни дела са в размер на 96 258 лв. 

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

длъжниците е събрана сумата 7036,17 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.  

 

 

6. СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ 

През 2017 г. в съда са били издадени 4576 свидетелства за съдимост и 2238 

справки за съдимост или общо 6814 бр. Ежедневно се дават много справки, издават се 

съдебни удостоверения и преписи от съдебни актове. 

  

7. СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА 

 

От 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. са извършени 2726 броя вписвания, от които: 

продажби – 829 бр., дарения – 185 бр., замени – 13 бр., наеми – 95 бр., аренди – 27 бр., 

законни ипотеки – 33 бр., договорни ипотеки – 150 бр. и други вписвания – 1394 бр. 

Извършените заличавания в същия период са 252 бр., в т. ч. ипотеки – 99 бр. и 

други – 153 бр. 

Изготвени са 862 бр. писмени справки и удостоверения, 38 бр. справки по 

молба на държавен орган, 220 бр. устни справки и са издадени 561 бр. преписи.  

Общият размер на събраните държавни такси от вписванията е 156372,16 лв., 

а от другите услуги – 16290,70 лв., постъпили по сметка на Агенцията по вписванията. 

Горните сведения са получени въз основа на информацията от програма 

„Интегрирана информационна система за кадастър и имотен регистър” /ИИСКИР/, 

подсистема ИКАР, Служба по вписванията – Самоков, а именно – 4 броя „Тримесечен 

отчет за броя вписвания” за отчетния период по тримесечия, публикуван на страницата 

на Агенцията по вписванията в интернет и 4 броя „Справка относно събраните 

държавни такси” за отчетния период по тримесечия от програмата на службата. 

Почти през цялата 2017 г. функциите на съдия по вписванията в Районен съд – 

Самоков се изпълняваха от държавния съдебен изпълнител по възлагане от Министъра 

на правосъдието по реда на чл. 279, ал. 4 от ЗСВ поради продължително ползване на 
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отпуск за временна неработоспособност от титуляра на длъжността. Във времето на 

ползване на отпуск от държавния съдебен изпълнител функциите на съдия по 

вписванията се изпълняваха от районните съдии по реда на чл. 279, ал. 3 от ЗСВ 

съобразно утвърждаваните графици на дежурствата в Районен съд - Самоков. Това 

доведе както до сериозна допълнителна натовареност на държавния съдебен 

изпълнител предвид сериозното увеличение на постъплението от изпълнителни дела, 

така и до допълнителна натовареност на районните съдии. 

 

ІІІ. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ  

  

1. Сграден фонд.  

Проблемът със сградната обезпеченост на съда е изключително сериозен и с 

неудовлетворение може да се отбележи, че той не намери своето разрешение и през  

отчетната 2017 г. 

Цялостното състояние 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 не е необходимо преповтарянето им 

и в настоящия доклад. Необходимо е с усилията на всички компетентни институции 

районният съд в град Самоков, чийто съдебен район съвпада с най-голямата по 

територия и население община в Софийска област, а градът е традиционно културно, 

историческо и социално-икономическо средище, да функционира при условия, които 

съответстват на съвременните изисквания към правосъдната дейност и на високата 

натовареност на този орган на съдебната власт.      

Броят на ползваните от Самоковския районен съд помещения в сградата на 

Съдебна палата – гр. Самоков е крайно недостатъчен не само за нормалното 

осъществяване на ежедневната дейност на съда, а и за съответствието й 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 за пореден път поиска продължаване на 

сроковете и през 2017 г. Считам, че не само за изпълнение на тези предписания, а и 

като цяло за подобряване на материално-битовите 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.  

През 2017 г. Пленумът на Висшия съдебен съвет предостави средства по 

бюджета на Самоковския районен съд за основен ремонт на покрива на сградата на 

Съдебна палата – гр. Самоков. Поради причини от административен характер, които не 

бяха преодолени в рамките на благоприятния за извършване на ремонта период от 

годината тези средства не бяха усвоени през 2017 г.  При наличие на финансови 

средства за 2018 г. ръководството на съда ще положи необходимите организационни 

усилия за реализирането на този належащ ремонт. 
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2. Техническа обезпеченост. 

  Всички работни места са оборудвани с компютърни конфигурации, които към 

началото на отчетния период бяха в голямата си част морално и технически остарели. 

Тяхната подмяна започна в края на 2016 г., когато по решение на ВСС на Самоковския 

районен съд бяха предоставени 3 бр. нови компютърни конфигурации, както и 

многофункционално устройство и скенер. Този процес продължи и през отчетната 

2017 г. като в края на годината на съда бяха предоставени още 15 броя нови 

компютърни конфигурации и 3 броя принтери.  

 Електронното разпределение на делата на принципа на случайния подбор се 

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

През 2017 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 утвърдиха и обогатиха 

професионалните си умения и опит за работа 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, както и вярно, точно и пълно 

отразяване на работата на съда в нея. 

 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 обобщение на данните от настоящия доклад може да се заключи, че през 

изминалата 2017 г. Самоковският районен съд съдът работи при твърде висока 

натовареност, която съдиите и съдебните служители посрещаха като професионално 

предизвикателство, на което всички те ежедневно отговаряха достойно с увереност, 

прецизност и всеотдайност. Като благодаря на всички съдии и съдебни служители за 

вдъхновението, целеустремеността и професионализма, с които са постигнати 

високите резултати в работата на съда, им пожелавам здраве и успешна и ползотворна 

работа през 2018 г. 

 

 

  

гр. Самоков                                                Председател: 

29.01.2018 г.          Янко Чавеев 


