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ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Настоящият доклад следва традиционната структура на обобщените 

годишни доклади за дейността на Самоковския районен съд в предходните 

години, но касае отчетна година, в която правосъдието, като всяка 

общественозначима човешка дейност, бе поставено в нетрадиционни, 

нетипични условия поради пандемията от COVID-19.  

Обявеното в Република България извънредно положение, както и 

предприетите противоепидемични мерки за предотвратяване на 

разпространението на заболяването и на последиците от него обусловиха не 

само преустановяване за два месеца от годината на разглеждането на 

основната част от съдебните дела в открито съдебно заседание, но се отразиха 

и на начина на образуването им, на връчването на съдебни книжа, на 

обявяването на съдебните актове, а така също и доведоха до промяна в 

организацията на работата на съдиите и съдебните служители до края на 

отчетната година. Наред с това, рязко увеличеният брой на засегнати от 

заболяването в страната през последното тримесечие на 2020 г., неминуемо 

доведе до нееднократно отлагане на насрочени за този период съдебни 

заседания по много дела по обективни причини, което се отрази на срочността 

при разглеждането на делата. 

Затова, а и в светлината на раздел Х от приетите от Съдийската 

колегия на Висшия съдебен съвет Правила и мерки за работата на съдилищата 

в условията на пандемия, настоящият доклад акцентира предимно върху 

обективните данни относно постъпването, образуването, движението и 

приключването на делата, включително и в сравнение с предходни отчетни 

периоди, както и върху останалите аспекти на дейността на съда през 

отчетната година, и доколкото е възможно редуцира традиционния оценъчен 

анализ на дейността на съда. Подобни, иначе по-пространни през предходните 

години оценки за работата на съда, биха били предопределени за 2020 г. най-

вече от редица външни за съдебната система фактори, изискващи детайлно 

навлизане в съвършено различни области на човешкото познание извън 

юридическата материя като медицина, икономика, психология, социология, 

демография и др. и които също бяха изправени пред неидентифицирани 

досега предизвикателства. По тези причини в актуалните условия редица 

традиционни оценки за работата на съда не биха били уместни и обективни, 

като остава надеждата и увереността, че данните от доклада за 2020 г. могат 

да бъдат основа за анализи в следващи периоди – при завръщане към 

нормалното функциониране на правосъдието.  

   
   

І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

 

През 2020 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 и 

1/2 щатни бройки за съдебни служители. Към 31.12.2020 г. няма свободни 

съдийски длъжности, свободна е 1/2 щатна бройка за системен администратор 

и 1 щатна бройка за завеждащ служба, той и архивар. След получено съгласие 
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от ВСС през цялата 2020 г. функциите на системен администратор се 

осъществяват от лице, с което е сключен граждански договор. 

През годината в Софийския окръжен съд беше командирована съдия 

Ваня Иванова – през цялата отчетна година, а съдия Симеон Стойчев беше 

командирован в Софийски градски съд, считано от 01.06.2020 г. до 03.07.2020 

г. включително. Поради това през по-голямата част от годината Самоковският 

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

 

1. СЪДИИ 

С решение по т. 11 от протокол № 40 от заседанието на Съдийската 

колегия на Висшия съдебен съвет, проведено на 03.12.2019 г. съдия Янко 

Чавеев е определен за изпълняващ функциите „административен ръководител 

- председател“ на съда, считано от 13.12.2019 г. до встъпване в длъжност на 

нов административен ръководител.   

Районни съдии са Кирил Павлов, Симеон Стойчев, Марина 

Трифонова и Ваня Иванова. 

Съдия Янко Чавеев е с 20 години и 2 месеца юридически стаж, от 

които 15 години и 9 месеца като съдия, придобил статут на несменяемост, с 

ранг „Съдия във ВКС  и ВАС”. 

Съдия Кирил Павлов е с 28 години и 8 месеца юридически стаж, от 

които 27 години и 8 месеца като съдия, придобил статут на несменяемост, с 

ранг „Съдия в АС”. 

Съдия Симеон Стойчев е с 21 години и 1 месец юридически стаж, от 

които 17 години и 10 месеца като съдия, придобил статут на несменяемост, с 

ранг „Съдия във ВКС и ВАС”. 

Съдия Марина Трифонова е със 17 години и 1 месец юридически 

стаж, от които 14 години и 8 месеца като съдия, придобила статут на 

несменяемост, с ранг „Съдия в АС”. 

Съдия Ваня Иванова е със 17 години и 1 месец юридически стаж, от 

които 13 години и 3 месеца като съдия, придобила статут на несменяемост, с 

ранг „Съдия във ВКС и ВАС”. 

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 е Марио Георгиев Панев, преназначен 

на тази длъжност през 2019 г. до провеждане на конкурс. Към края на 

отчетната година Марио Панев е с 3 години и 2 месеца юридически стаж. 

Съдия по вписванията е Елена Христова Димитрова. Същата е с 6 

години и 10 месеца юридически стаж към края на отчетната година. 

 

2. СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ 

През отчетната 2020 г. щатът на съда за съдебни служители е от 18 и 

1/2 щатни бройки, като не е заета 1/2 щатна бройка за системен 

администратор и 1 щатна бройка за завеждащ служба, той и архивар. 

Съотношението по щат на съдиите към съдебните служители е 1 към 2,64. 

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

голям опит. 
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През отчетната година е създадена организация за периодична 

проверка на дейността на общата и специализираната администрация, като се 

извършват периодични проверки на отделните звена, периодични проверки на 

книгите, водени в съответствие с Правилника за администрацията в 

съдилищата; извършват се задължителните инвентаризации. 

 

3. СТАНОВИЩЕ ЗА ПРОМЯНА В ЩАТА 

Данните в настоящия доклад за 2020 г. не открояват отчетлива 

необходимост от увеличаване на щата за съдии, но с оглед интензитета на 

работата е необходимо всички съществуващи щатни бройки за съдии да бъдат 

реално заети. 

През отчетната година не се установи необходимост от увеличаване 

на щатната численост на съда с длъжности за съдебни служители. 

  

 

ІІ. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 

 

1. ОБРАЗУВАНЕ НА ДЕЛАТА. 

Продължават да се прилагат организационни мерки, които 

обезпечават срочното движение на новопостъпили преписки, подлежащи на 

образуване в дела. Освен в период от около един месец съгласно решение на 

Съдийската колегия на ВСС през време на извънредното положение, в деня на 

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

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

със заповед на председателя, чрез Централизираната система за разпределение 

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

на делата на принципа на случайния подбор в РС – Самоков и създадената 

организация за разпределение на всички граждански дела на случаен принцип 

/с изключение на частните граждански дела по искания за разкриване на 

банкова тайна/, а от наказателните дела се разпределят на случаен принцип 

всички, с изключение на онези, които се разпределят по дежурство – искания 

за вземане на мярка за неотклонение, за разрешаване или одобряване на 

процесуално-следствени действия и др., както и с изключение на онези 

наказателни дела, които следва да се разпределят на определен докладчик /чл. 

80, ал. 9 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 

насрочват ритмично, включително и в предвидените от закона случаи за 

провеждане на разпоредително заседание по НОХД, и се подлагат на 

задълбочена проверка от докладчиците. При насрочване на делата съдиите 

спазват инструктивните срокове. 

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

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

закъснения при размяната на книжа по граждански дела, нередовно 

призоваване на страни, свидетели и вещи лица, неявяване на свидетели и 

вещи лица, непредставяне в срок на доказателства и заключения, неявяване на 
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подсъдими и защитниците им по наказателни дела. През отчетната година 

временното преустановяване на образуването на дела, на връчването на 

съдебни книжа и на провеждането на открити съдебни заседания, което 

доведе и до нееднократното им пренасрочване, се отрази неблагоприятно на 

срочността на разглеждане на делата. Съдиите и съдебните служители обаче 

полагаха резултатни усилия за това тези неблагоприятни фактори да не 

доведат до блокиране на работата на съда след края на въведеното в страната 

извънредно положение.    

При делата от фактическа и правна сложност се налага 

приключването им да се извършва извън инструктивния срок. За отчетния 

период е осъществявана предварителна подготовка, включително с оставяне 

без движение на исковите молби и жалби по гражданските дела или с връщане 

за допълнително разследване по наказателните дела от разпоредително 

заседание. Има се предвид от съдиите, че предварителното проучване и 

подготовка на делата от съдията-докладчик е много важна предпоставка за 

цялостния ход на процеса и постановяване на законосъобразни съдебни 

актове. Делата се образуват в предвидените в закона срокове. 

 

2. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛАТА. 
Сравнителен анализ на общия брой дела за последните четири години: 

 

година подлежащи на 

разглеждане 

новопостъпили свършени 

2017 2711 2389 2389 

2018 2352 2030 1925 

2019 2338 1911 1876 

2020 2143 1681 1582 

 

Общият брой на подлежащите за разглеждане дела през 2020 г. е 2143 

бр., което е със 195 бр. дела по-малко в сравнение с общия брой на делата за 

разглеждане през 2019 г., с 209 бр. по-малко в сравнение с общия брой на 

делата за разглеждане през 2018 г., и с 568 бр. дела по-малко в сравнение с 

2017 г.  

През 2020 г. общият брой на новопостъпилите дела е 1681 бр. Броят 

на новопостъпилите дела през отчетната година е с 230 броя дела по-малко в 

сравнение с 2019 г., с 349 броя дела по-малко в сравнение с 2018 г. и със 708  

броя дела по-малко спрямо 2017 г.  

Ограничаването на социалната, икономическата и физическата 

активност в страната през отчетната година поради пандемията, както и някои 

от разпоредбите на Закона за мерките и действията по време на извънредното 

положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., и за 

преодоляване на последиците, имат своето влияние върху броя на 

новопостъпилите дела в съда през 2020 г., а оттам и върху общия брой на 

подлежащите на разглеждане дела през този отчетен период. При 

абстрахиране от данните за 2017 г., когато постъплението от дела беше 

извънредно високо по някои обективни или конюнктурни причини (напр. 

образуване на повече заповедни производства преди предстоящите към 2017 
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г. изменения в ГПК и др.), е видно, че броят новопостъпили дела през 2020 г. е 

с 12 % по-малък спрямо 2019 г., респ. със 17 % по-малък спрямо 2018 г., а 

общият брой на делата за разглеждане през 2020 г. е с около 8-9 % по-малък 

спрямо 2018 г. и 2019 г.  

Същевременно обаче, спрямо 2016 г. (показателите за която не са 

илюстрирани в горната таблица), през 2020 г. броят на новопостъпилите дела 

е с 6,5 % по-висок (тогава новопостъпилите дела са били 1578 бр.), а общият 

брой на подлежащите на разглеждане дела е с 6,4 % по-висок (тогава общият 

брой на делата за разглеждане е бил 2014). 

При положение, че в последните 5 години съдът функционира с 

приблизително устойчив брой действащи съдии (с малки, на база целия този 

период, изключения поради командироване в други органи на съдебната 

власт), сравнението между данните за новопостъпили дела и общ брой дела за 

разглеждане през 2016 г. и „нетипичната” от гледище на социално-

икономическа и физическа активност 2020 г. сочи, че през 2020 г. тези 

показатели са по-високи. Вярно е, че те са по-ниски в сравнение с 2017 – 2019 

г., но известната разнопосочност в изменението им, както и обстоятелството, 

че изменението в броя новопостъпили дела в определена насока води до 

изменение в същата насока и на общия брой дела за разглеждане, могат да 

обосноват извод, че е необходимо съдът да съществува и да функционира при 

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

разнообразно изменящия се брой на делата, а и за да могат съдиите да 

правораздават пълноценно дори при извънредни обстоятелства. 

 

През годината са свършени 1582 броя дела или 74 % от подлежащите 

на разглеждане дела. 

Общо 1215 броя дела са свършени в тримесечен срок или 77 % от 

свършените дела са приключили в тримесечен срок. 

През 2020 г. свършените дела са с 294 бр. по-малко в сравнение с 2019 

г., когато те са били 80 % от общия брой дела за разглеждане, с 343 бр. по-

малко в сравнение с 2018 г., когато те са били 82 % от общия брой дела за 

разглеждане и с 807 бр. по-малко в сравнение с 2017 г., когато те са били 88 % 

от общия брой дела за разглеждане. 

 

Обективните пречки пред провеждане на открити съдебни заседания 

по делата през 2020 г. се отразяват негативно както на абсолютния брой на 

свършените дела, така и на процентния дял на свършените дела от общия брой 

на подлежащите за разглеждане дела и на процентния дял на свършените в 

тримесечен срок дела спрямо всички свършени дела. Това обаче не бива да 

отслабва, а напротив – да мотивира усилията на административното 

ръководство и съдиите да продължат да подобряват организацията на 

работата си и нейната ефективност. Не следва да се отминава обаче и 

продължаването на тенденцията от 2018 г. насам за известна промяна в 

структурата на постъпленията от граждански дела, изразяваща се в 

повишаване и устойчивост на повишеното му ниво на относителния дял на 

новопостъпилите дела по установителни и облигационни искове, при чието 

разглеждане нерядко се стига до назначаване на особен представител на 

ответника на основание чл. 47, ал. 6 от ГПК и времетраенето на размяната на 
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книжа по тях значително се удължава, което също е предпоставка по-късно 

образуваните през отчетната година такива дела да не са свършени до нейния 

край. През 2018 г. новопостъпилите дела по такива искове са 143 броя при 

общо 1399 бр. новопостъпили граждански дела; през 2019 г. броят им е 140 

при общо 1327 бр. новопостъпили граждански дела, а през 2020 г. броят на 

новопостъпилите такива дела е 109 при общо 1146 бр. новопостъпили 

граждански дела, т. е. също около 10 % както и в предходните две години. 

Проведени са общо 1318 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. През отчетната година тези 

причини станаха доста по-чести - както поради пренасрочването на делата 

през време на извънредното положение, обусловило ново призоваване на 

страните, така и поради сериозния ръст на заболеваемост от COVID-19 в 

последното тримесечие на годината.  

Часовите графици на делата се спазват от съдебните състави в 

рамките на възможното с оглед броя на делата за разглеждане, наличието само 

на една съдебна зала и въведените противоепидемични мерки. 

 

 

3. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА  

 

3.1. Граждански дела 

Общ брой на граждански дела за разглеждане. 

Общият брой на гражданските дела за разглеждане през 2020 г. е 1449 

броя, в това число: граждански дела по искове по СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет, 

ЗБЖИРБ – 130 бр., от които 29 бр. за развод, 31 бр. за развод по взаимно 

съгласие, 14 бр. за издръжка и за нейното изменение, 19 бр. по ЗЗДН; по 

облигационни искове – 109 бр. дела; по вещни искове – 58 бр. дела; делби – 91 

бр. дела; по установителни искове – 135 бр. дела; 61 бр. искове по КТ; 720 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 – 368 бр., за съдия Павлов –  421 бр., за съдия Стойчев 

– 297 бр. и за съдия Трифонова – 363 бр. 

 

Брой на постъпилите през годината граждански дела. 

Общият брой на постъпилите през 2020 година граждански дела е 

1146 броя, в това число граждански дела по искове по СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, 

ЗЗДет, ЗБЖИРБ – 94 бр., от които 16 бр. за развод, 27 бр. за развод по взаимно 

съгласие, 8 бр. за издръжка и за нейното изменение; по облигационни искове – 

50 бр. дела; по вещни искове – 28 бр. дела; делби – 29 бр. дела; по 

установителни искове – 59 бр. дела; 35 бр. дела по искове по КТ; 714 бр. дела 

по чл. 410 и 417 ГПК, както и други.  

В сравнение с 2019 г. се отбелязва намаление в абсолютния брой на 

постъпилите заповедни производства. Абсолютният брой на новопостъпили 

дела по облигационни и установителни искове е по-малък в сравнение с 2019 

г., но вече се посочи, че относителният им дял от всички новопостъпили дела 

е приблизително същият в сравнение с предходната отчетна година. 
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Приблизително същият спрямо 2019 г. с несъществени отклонения в различни 

посоки остава броят на делата за развод, по искове за издръжка и за нейното 

изменение, по вещни искове, по дела за делба. Незначително е увеличен 

спрямо 2019 г. броят на постъпилите дела по искове по КТ. Тези факти сочат, 

че се запазва тенденцията за съществен относителен дял на исковите 

производства от всички новопостъпили граждански дела, а тяхната 

фактическа и правна сложност е по-висока от т. нар. „бързоликвидни дела” с 

основен представител на тази група – заповедните производства.  

Общият брой на постъпилите през 2020 година граждански дела по 

съдии е както следва: за съдия Чавеев – 282 бр., за съдия Павлов – 354 бр., за 

съдия Стойчев – 244 бр. и за съдия Трифонова – 266 бр. 

 

Свършени граждански дела. 

Броят на свършените през 2020 г. граждански дела е 1064 бр. или 73 

% от гражданските дела за разглеждане.  

Броят на свършените в тримесечен срок граждански дела е 885 бр., 

което представлява 83 % от всички свършени граждански дела през годината.  

Обективните причини за по-ниските стойности на тези показатели в 

сравнение с предходни години, както и липсата на основание за 

надценяването им при организацията на работата на административното 

ръководство и на съдиите, са изцяло валидни и за гражданските дела в 

частност, като бяха вече изложени при обсъждането на общия брой свършени 

дела (граждански и наказателни), на процентния им дял от общия брой дела за 

разглеждане и на процентния дял на свършените в 3-месечен срок дела от 

общия брой свършени дела. 

 

Броят на свършените през годината граждански дела по съдии е както 

следва: за съдия Чавеев – 253 бр., в това число 221 бр. решени по същество и 

32 бр. прекратени, за съдия Павлов  – 324 бр., в това число 291 бр. решени по 

същество и 33 бр. прекратени, за съдия Стойчев – 238 бр., в това число 202 бр. 

решени по същество и 36 бр. прекратени, за съдия Трифонова – 249 бр., в това 

число 226 бр. решени по същество и 23 бр. прекратени. 

От общо свършените дела, съдиите са приключили в тримесечен срок 

граждански дела, както следва: съдия Чавеев – 189 бр. (или 75 %), съдия 

Павлов – 290 бр. (или 90 %), съдия Стойчев – 203 бр. (или  85 %), съдия 

Трифонова – 203 бр. (или 82 %). 

 

Сравнителен анализ на постъпилите граждански дела за последните 

четири години: 

 

година подлежащи на 

разглеждане 

новообразувани свършени 

2017 1789 1617 1593 

2018 1595 1399 1345 

2019 1577 1327 1274 

2020 1449 1146 1064 
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Общият брой граждански дела за разглеждане през 2020 г. е със 128 

бр. по-малко спрямо 2019 г., със 146 бр. по-малко в сравнение с 2018 г. и с 340 

бр. по малко спрямо 2017 г. (но със 178 бр. повече спрямо 2016 г.). 

Новообразуваните граждански дела през 2020 г. са със 181 бр. по-

малко спрямо 2019 г.,с 253 бр. по-малко спрямо 2018 г. и с 471 бр. по-малко в 

сравнение с 2017 г. (но със 133 бр. повече спрямо 2016 г.). 

В края на 2017 г./началото на 2018 г. броят на несвършените 

граждански дела е 196 бр., в края на 2018 г./началото на 2019 г. – 250 броя, в 

края на 2019 г./началото на 2020 г. – 303 броя, а в края на отчетната 2020 г. 

броят на несвършените граждански дела е 385 броя.  

Пренасрочването на част от делата през време на извънредното 

положение и последвалите през последното тримесечие на 2020 г. отлагане на 

дела поради заболяване от COVID-19 или контакт с такива болни на съдии, 

страни, техни представители, свидетели и вещи лица обуслови увеличението 

на броя на гражданските дела, които не бяха приключени до края на тази 

отчетна година. Въпреки това е необходимо да се посочи, че при 

разглеждането и решаването на делата съдиите следва да продължат активно 

да вземат всички необходими мерки за задълбочено проучване на делата, за 

изясняване на спора от фактическа страна по възможност още преди 

провеждане на първото заседание, за подготовка и обезпечаване на 

събирането на доказателства в първото заседание с определението на съдията 

по чл. 140 ГПК. Тези усилия допълнително ще облекчат работата в съдебно 

заседание и ще намалят възможността за отлагане на делата. 

 

 

3.2. Наказателни дела 

 

Общ брой на наказателни дела за разглеждане. 

През 2020 г. общият брой на наказателните дела за разглеждане е 694 

броя, в това число НОХД – 182 бр., НЧХД – 16 бр., АНД по чл. 78а НК – 27 

бр., ЧНД – 225 бр., ЧНД за разпит пред съдия – 3 бр., АНД – 241 бр. 

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

следва: за съдия Чавеев – 196 бр., за съдия Павлов – 190 бр., за съдия Стойчев 

– 130 бр. и за съдия Трифонова – 178 бр. 

Общият брой висящи наказателни дела към 31.12.2020 година е 176 

броя, в т. ч.: 47 бр. НОХД; 11 бр. НЧХД, 112 бр. АНД, 4 броя АНД по чл. 78а 

НК и други. 

 

Брой на постъпилите през годината наказателни дела. 

Общият брой на постъпилите през 2020 г. наказателни дела е 535 

броя, в това число НОХД – 137 бр., НЧХД – 13 бр., АНД по чл. 78а НК – 23 

бр., ЧНД – 217 бр., ЧНД за разпит пред съдия – 3 бр., АНД – 142 бр. 

Общият брой на постъпилите през 2020 г. наказателни дела по съдии 

е, както следва: 

за съдия Чавеев – 148 бр., от които НОХД – 39 бр., НЧХД – 5 бр., 

АНД по чл. 78а НК – 7 бр., ЧНД – 57 бр., АНД – 40 бр.;  

за съдия Павлов – 152 бр., от които НОХД – 41 бр., НЧХД – 4 бр., 

АНД по чл. 78а НК – 7 бр., ЧНД – 60 бр., АНД – 40 бр.; 
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за съдия Стойчев – 105 бр., от които НОХД – 21 бр., НЧХД – 0 бр., 

АНД по чл. 78а НК – 3 бр., ЧНД – 60 бр., АНД – 21 бр.; 

за съдия Трифонова – 130 бр., от които НОХД – 36 бр., НЧХД – 4 бр., 

АНД по чл. 78а НК – 6 бр., ЧНД – 43 бр., АНД – 41 бр.;  

От постъпилите през 2020 г. наказателни дела 137 бр. са НОХД. От 

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

престъпления – 88 броя. Второ място заемат постъпленията на НОХД за 

престъпления против собствеността – 20 бр. Следващо място заемат 

постъпленията на НОХД за престъпления против личността; за престъпления 

против стопанството, за престъпления против брака, семейството и младежта 

и др. 

От общия брой на НОХД със споразумение за прекратяване на 

наказателното производство са приключили 91 бр. 

През отчетната година в съда са постъпили 83 броя обвинителни акта.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Свършени наказателни дела. 

Броят на свършените през 2020 г. наказателни дела е 518 бр. или 75 % 

от наказателните дела за разглеждане. През предходната 2019 г. броят на 

свършените наказателни дела е 79 % от общия брой наказателни дела за 

разглеждане, а през 2018 г. свършените наказателни дела са 77 % от общия 

брой наказателни дела за разглеждане.  

Броят на свършените в тримесечен срок наказателни дела е 330 бр., 

което представлява 64 % от всички свършени през годината наказателни дела, 

спрямо 67 %  по този показател през 2019 г. и 70 % през 2018 г.  

Тези данни, съпоставени с по-широкия кръг дела от наказателната 

материя, които подлежаха на разглеждане през време на извънредното 

положение, сочат, че то, както и последвалото го отлагане на дела поради 

заболявания, не са се отразили твърде съществено на срочността при 

разглеждането на наказателни дела в сравнение с предходните две години, но 

именно поради това се налага извод, че съдът продължава да има сериозен 

потенциал за подобряване на този показател. 

Броят на свършените през годината наказателни дела по съдии е, 

както следва: 

За съдия Чавеев – 141 бр. в това число 37 бр. НОХД, 1 бр. НЧХД, 7 бр. 

АНД по чл. 78а НК, 58 бр. ЧНД, 38 бр. АНД. От тях 106 бр. решени по 

същество и 35 бр. прекратени. В тримесечен срок са свършени 86 бр. дела или 

61 %. 

За съдия Павлов – 154 бр., в това число 37 бр. НОХД, 3 бр. НЧХД, 7 

бр. АНД по чл. 78а НК, 64 бр. ЧНД, 43 бр. АНД. От тях 119 бр. решени по 

същество и 35 бр. прекратени. В тримесечен срок са свършени 96 бр. дела или 

62 %. 

За съдия Стойчев – 109 бр., в това число 21 бр. НОХД, 1 бр. НЧХД, 3 

бр. АНД по чл. 78а НК, 62 бр. ЧНД, 22 бр. АНД. От тях 107 бр. решени по 

същество и 42 бр. прекратени. В тримесечен срок са свършени 95 бр. дела или 

64 %. 

За съдия Трифонова – 114 бр., в това число 40 бр. НОХД, 0 бр. НЧХД, 

6 бр. АНД по чл. 78а НК, 42 бр. ЧНД, 26 бр. АНД. От тях 75 бр. решени по 
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същество и 39 бр. прекратени. В тримесечен срок са свършени 63 бр. дела или 

55 %. 

 

Сравнителен анализ на постъпилите наказателни дела за последните 

четири години: 

година подлежащи на 

разглеждане 

новообразувани свършени 

2017 922 774 796 

2018 757 631 580 

2019 761 584 602 

2020 694 535 518 

 

Новопостъпилите наказателни дела през 2020 г. са с 49 бр. по-малко в 

сравнение с 2019 г., с 96 бр. по-малко в сравнение с 2018 г. и с 239 бр. по-

малко спрямо 2017 г.  

Динамиката в постъпленията на наказателни дела по видове дела е, 

както следва: за НОХД – за 2017 г. – 168 бр., за 2018 г. – 132 бр., за 2019 г. – 

164 бр. и за отчетната 2020 г. – 137 бр. 

За НЧХД – за 2017 г. – 10 бр., за 2018 г. – 10 бр., за  2019 г. – 9 бр. и за 

отчетната 2020 г. – 13 бр.  

В броя новообразувани наказателни дела за 2020 г. се наблюдава 

намаление на броя на НОХД в сравнение с 2019 г., увеличение спрямо 2018 г. 

и намаление спрямо 2017 г. В сравнение с предходните три години броят на 

НЧХД се запазва и дори увеличава. Новообразуваните АНД по чл. 78а от НК 

през отчетната 2020 г. са с 19 бр. по-малко в сравнение с 2019 г., със 7 бр. по-

малко от 2018 г. и с 34 бр. по-малко от 2017 г. През 2019 г. се наблюдава 

стабилизиране на броя на АНД, образувани по жалби срещу наказателни 

постановления – през отчетната година са новопостъпили 142 бр. такива дела 

спрямо 153 бр. за 2019 г. и 240 бр. за 2018 г., като през 2017 г. техният брой е 

бил 259 (при 169 бр. за 2016 г.). 

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

фактическа и правна сложност, като фактическата сложност се отнася и за 

НЧХД и тя произтича не само от спецификата на обществените отношения, 

които са обект на наказателно-правна защита на нормите от особената част на 

НК, установяващи преследване на престъпленията по тъжба на пострадалия, 

но и от обстоятелството, че по тези дела досъдебно производство не се 

провежда и доказателства по тях се събират за пръв път едва при съдебното 

им разглеждане от първоинстанционния съд, а това ангажира повече 

процесуално време на съда и на страните. 

В сравнение с 2019 г. през 2020 г. се запазва относителният дял на 

новопостъпили административно-наказателни дела по жалби срещу 

наказателни постановления от общия брой на всички новопостъпили 

наказателни дела – около 26 %. Нерядко разглеждането на този вид дела 

отнема повече време предвид трудности в призоваването на онези от 

свидетелите, които са служители на различни административни органи с 

месторабота и местоживеене извън съдебния район на РС – Самоков, а 

зачестяват и случаите, в които по време на разглеждане на делото тези 
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свидетели вече не са служители на съответния административен орган. Друга 

значима причина за отлагане на този вид дела е неявяването на процесуални 

представители на страните и на свидетели по най-разнообразни /най-често 

служебни/ уважителни причини.  

 

 

3.3. Структура на наказаната престъпност 

През 2020 година в Самоковския районен съд са постановени 32 

присъди, от които 30 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 91 наказателни дела. 

Броят на осъдените лица през 2020 година е общо 120. От осъдените 

лица 93 лица са с наложени наказания лишаване от свобода до 3 години, като 

при 70 от тях изтърпяването на наказанието лишаване от свобода е отложено 

на основание чл. 66, ал. 1 от НК. На 11 лица е наложено наказание пробация, 

на 15 лица – наказание глоба. 

През 2020 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 14 бр. НОХД. и 2 бр. АНД по чл. 

78а от НК. Като основни причини за прекратяване на съдебното производство 

по тях се извеждат неописване в обстоятелствената част на обвинителния акт, 

респ. постановлението, на обективни и субективни признаци на вменените 

деяния, вътрешна противоречивост, несъответствие между обстоятелствена 

част и диспозитив, нарушаване на правата на обвиняемия и/или пострадалия 

за участие в наказателното производство. 

При анализа на постановените актове по посочените дела се налага 

изводът, че районите съдии правилно, обосновано и след задълбочено 

запознаване с делата са постановили своите актове. Предвид изискването за 

провеждане на разпоредително заседание по НОХД, образувани по 

обвинителен акт, необходимостта от по-задълбочено проучване на делата 

преди провеждането му придобива още по-голямо значение за постигане на 

целите на новата процесуална уредба. 

И през отчетната 2020 година в дейността на съдиите от Самоковския 

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

макар и в по-ограничен мащаб, приложение института на съкратеното съдебно 

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

 

4. АНАЛИЗ НА НАТОВАРЕНОСТТА И ОЦЕНКА НА 

РАБОТАТА НА СЪДИИТЕ 

 

4.1. Натовареност на съдиите 

Натовареността по щат към делата за разглеждане през 2020 г. е 35,72 

дела месечно, а към свършените дела е 26,37 дела месечно. 

През цялата отчетна 2020 г. Самоковският районен съд е работел в 

намален състав. Отработените през отчетния период човекомесеци са 47. 

Действителната натовареност на съдиите към делата за разглеждане е 

45,60 дела месечно, а към свършените дела е 33,66 дела месечно. 
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4.2. Система за изчисляване на натовареността на съдиите. 

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

за оценка на натовареността на съдиите /ПОНС/ и през 2020 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 2020 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 2020 г., така и за всички свършени през годината дела. 

В съответствие с указанията, дадени с решение по т. 22.2 от протокол 

№ 4 от заседание на Съдийската колегия на ВСС, проведено на 05.02.2019 г., 

които са актуални и понастоящем, към доклада не се прилага справка по чл. 

17, ал. 2 от ПОНС. 

 

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, при 

отчитане на вече изложените обективни пречки пред срочността при 

разглеждането на делата през отчетната 2020 г., както и предвид 

разнообразието и сложността на материята и високата натовареност на 

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

на специализираната администрация на Самоковския районен съд. 

Конкретните показатели на съдиите по обжалваните актове по 

граждански и наказателни дела са описани в таблица, приложение към 

настоящия доклад. Следва да се даде една действително много добра оценка 

за работата на районните съдии предвид натовареността на съда и с оглед 

необичайните и трудни условия на работа през отчетната година. 

През 2020 г. от върнатите след инстанционна проверка граждански 

дела изцяло потвърдени са 60 % от обжалваните решения и 34 % от 

обжалваните определения, а изцяло отменени са 11 % от обжалваните 

решения и 34 % от обжалваните определения, изцяло са обезсилени 2 

решения. По-високият брой изцяло отменени определения по граждански дела 

е обусловен от спецификата на тези съдебни актове, с които съдът се 

произнася по конкретни процесуални въпроси, поради което в тези случаи по-

рядко се стига до тяхното частично потвърждаване или частична отмяна.  

От върнатите след инстанционна проверка наказателни дела изцяло са 

потвърдени 67 % от съдебните актове по НОХД, НЧХД и ЧНД, 17 % са 

изцяло отменени с връщане на делото за ново разглеждане или с 

постановяване на нов съдебен акт по същество от горната инстанция, а 

останалите са изменени относно приложението на материалния закон, относно 

размера на наказанието, относно разноските или в гражданските им части. 

От върнатите след инстанционна проверка АНД по жалби срещу 

наказателни постановления изцяло потвърдени са 90 % от обжалваните 

решения. 
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През отчетната година са извършвани текущи анализи на практиката 

както по граждански, така и по наказателни дела. Съдиите са в непрекъсната 

комуникация помежду си по актуални проблеми на законодателството и 

правоприлагането. 

При нормализиране на епидемиологичната обстановка има значителен 

потенциал за подобряване на срочността на разглеждане и приключване както 

на гражданските, така и на наказателните дела. Налице са основания за 

увереност, че този потенциал ще бъде оползотворен. Районните съдии 

обменят опит помежду си за подобряване срочността и качеството на работата 

си по отделни видове дела съобразно тяхната специфика. Като цяло сроковете 

за разглеждане на делата могат да се оптимизират 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 в процеса.  

  

 

5. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ 

През отчетната 2020 г. в съдебно изпълнителната служба при Районен 

съд – Самоков са образувани 78 броя изпълнителни дела, от тях:  

- в полза на юридически лица, банки и търговци – 9 бр.;      

- в полза на частни лица и издръжки – 11 бр.; 

- в полза на държавата – 57 бр., от които 53 бр. публични държавни 

вземания (по изпълнителни листа възложени за събиране съдебни такси и 

разноски). 

Останали несвършени изпълнителни дела в края на отчетния период 

са 644 броя. 

Дължимата сума за събиране по изпълнителните дела, образувани 

през 2020 г. е  228 221 лв., от които държавни вземания 66 035 лв., на 

юридически лица, банки и търговци – 22 338 лв. и на частни лица и издръжки 

– 139 848 лв.  

При сравнение на постъпленията по изпълнителните дела за 

последните три години се констатира, че броя на новообразуваните дела е 

намалял с 55 бр. дела в сравнение с 2019г. и е намалял с 51 бр. в сравнение с 

2018 г.    

През отчетната година са прекратени /перемирани, свършени, 

предадени на друг съдебен изпълнител/  123 бр. изпълнителни дела, което е с 

30 бр. повече от прекратените през 2019г. и с 224 бр. по – малко от 

прекратените през 2018 г. Делата, които са прекратени чрез реализиране на 

вземането са 56 броя, което е с 15 бр. по – малко от 2019г. и с 13 бр. повече от 

2018г. 

Събрана сума по изпълнителните дела през отчетната 2020 г. е 185 

652 лв., от тях: държавни такси 13 955 лв., събрани суми по изпълнителните 

листа – 148 258 лв.,  лихви –  19 438 лв., приети други разноски – 3 901 лв., 

допълнителни разноски 100.00 лв. При сравнение на събраните суми по 

изпълнителните дела за последните три години, се констатира, че събраната 

сума е с 2 500 лв. повече от събраната през 2019 г. и с 19 922 лв. повече в 
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сравнение със събраната сума за 2018 г. Платените суми директно на 

взискател са в размер на 95 950,00 лв. 

 

 

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

длъжниците е събрана сумата в размер на 2 951,00 лв. 

Като основен проблем в съдебно изпълнение остава липсата на 

секвестируемо имущество у длъжниците, както и умишленото укриване и 

възпрепятстване на принудително изпълнителните действия, което затруднява 

събирането на дължимите суми. 

 

 

6. СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ 

През 2020 г. в съда са били издадени 2368 свидетелства за съдимост и 

2493 справки за съдимост или общо 4861 бр. Ежедневно се дават много 

справки, издават се съдебни удостоверения и преписи от съдебни актове. 

  

 

7. СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА 

Общият брой на извършените ВПИСВАНИЯ от 01.01.2020 г. до 

31.12.2020 г. е 3127 бр. 

От тях продажбите са 1011 бр., дарения – 236 бр., замени – 22 бр., 

наеми – 147 бр., аренди – 17 бр., законни ипотеки – 19 бр., договорни ипотеки 

– 77 бр., заличаване на ипотеки – 66 бр., възбрани за обезпечаване на бъдещ 

иск – 6 бр.; възбрани на ДСИ – 2 бр., възбрани от ЧСИ – 90 бр., възбрани от 

АДВ/публичен изпълнител – 6 бр., постановления на ЧСИ – 18 бр., 

постановления на АДВ/публичен изпълнител – 2 бр., искови молби – 40 бр., 

делби – 46 бр., обявени завещания – 7 бр., откази от вещни права – 13 бр., 

констативни нотариални актове – 74 бр., влезли в сила решения на поземлени 

комисии – 66 бр., обстоятелствени проверки – 63 бр., актове за държавна 

собственост – 9 бр., актове за общинска собственост – 967 бр., апорт на 

недвижим имот в ТД или кооперация – 5 бр., договори за прехвърляне на 

предприятие – 3 бр.; право на ползване – 5 бр., суперфиция – 14 бр., сервитут 

– 3 бр., други вписвания – 93 бр. 

Изготвени са 654 бр. писмени справки и удостоверения. Справки по 

молба на държавен орган – 30 бр. Устните справки са 268 бр. Издадени са 552 

преписи.  

Отбелязванията са 31 бр., а заличаванията са 99 бр.  

Постъпили по сметка на Агенция по вписванията държавни такси:  

Общият размер на събраните държавни такси от вписванията е 248 

266,14 лв. 

Събраните държавни такси от други услуги са 12 358,00 лв. 

При изготвяне на настоящата информация за образуване, движение и 

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

Самоков е ползвана информация от Службата по вписванията. 

През цялата отчетна година в Службата по вписванията са работили 

двама служители на Агенцията по вписванията – Светла Вукадинова и Надя 

Миткова. 
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ІІІ. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ  

  

1. Сграден фонд.  

Съдебната сграда, в която се помещава Районен съд – Самоков, е стара, 

но монолитна, газоснабдена и отчасти топлоизолирана поради монтиране на 

съвременни дограма и стъклопакети на всички прозорци.  

Основен проблем остава недостатъчният брой работни помещения за 

съдиите и съдебните служители, за деловодство и за архив, както и малката 

площ на съществуващите работни помещения. Конкретните измерения на 

този проблем са били предмет и на предходни отчетни доклади, включително 

и за 2019 г., но считам за необходимо те отново да бъдат посочени. В сградата 

съществува само една съдебна зала, без да има реалистична възможност за 

обособяване на втора такава в сегашните обем и конфигурация на сградата 

при съблюдаване на елементарни изисквания за нейната функционалност, а 

това продължава да се отразява твърде неблагоприятно на организацията на 

същинската работа на съдиите по разглеждане на делата. В сградата се 

помещават част от прокурорите и административните звена на Районна 

прокуратура – Самоков (останалата част е настанена в сградата на РУ – 

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

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

приемната на Службата по вписванията заедно със служителите на Агенцията 

по вписванията, основната част от съдебните служители работят по трима и 

повече в едно помещение. Липсва самостоятелно помещение за запознаване с 

делата от страните и техните представители (адвокатска стая), а през 2020 г. 

това усложни организацията на предприетите необходими 

противоепидемични мерки и доведе до допълнително затрудняване на 

работата. Липсва и самостоятелно помещение за архив. Обективно е 

невъзможно обособяване на помещение за регистратура за класифицирана 

информация съгласно изискванията на ЗЗКИ и на нормативните актове по 

неговото прилагане.  

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

съдебна сграда; пристрояване/надстрояване на съществуващата съдебна 

сграда; оптимизация на ползването на площта на сградата в рамките на 

възможното. 

Понастоящем, когато приоритет при разходване на държавни 

финансови средства е насочването им към системата на здравеопазването и 

към предприемане на редица икономически и социални мерки за ограничаване 

на последиците от пандемията, реализацията на някоя от първите две 

алтернативи е изключително трудна дори и през 2021 г. Считам обаче, че в 

началото на третото десетилетие на ХХІ век Самоковският районен съд следва 

да има модерна и функционална съдебна сграда, която да отговори на 

обективните нужди не толкова на съдиите и на съдебните служители, а на 

обществото в град Самоков – най-големият град в Софийска област с 

традиционно културно, икономическо и социално средищно значение, както и 

на цялата територия на Община Самоков, която е най-голямата в Софийска 

област. 
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За постигане на тази цел намирам за реалистични понастоящем 

възможностите за оптимизация на ползването на помещенията в 

съществуващата сграда, включително и чрез преразпределението му по реда 

на чл. 388, ал. 1 от ЗСВ, която далеч не е невъзможна и е подробно посочвана 

в предходни отчетни доклади. 

 

2. Техническа обезпеченост. Противоепидемични мерки. 

   

2.1. Техническа обезпеченост. 

През 2020 г. Висшият съдебен съвет предостави на Районен съд – 

Самоков 15 броя компютърни конфигурации, с което започналият през 2016 г. 

и 2017 г. процес на поетапна подмяна на използваните досега морално и 

технически остарели компютърни конфигурации може да се счита за успешно 

завършен. Със средства, отпуснати на съда с решение на Пленума на ВСС, 

беше закупена нова копирна машина поради неотстранима с разумни средства 

аварийна повреда на използваната дотогава копирна машина в деловодството 

на съда. Належаща е необходимостта от осъвременяване на 

звуковъзпроизвеждащия софтуер за работните места на съдебните секретари, 

който да е съвместим с новите компютърни операционни системи. 

 Електронното разпределение на делата на принципа на случайния 

подбор се извършва чрез Централизирана система за разпределение на делата 

/ЦСРД/. 

От началото на отчетния период до 31.08.2020 г. електронната 

деловодна обработка на съдебните дела продължи да се осъществява чрез 

система за управление на съдебните дела – „САС Съдебно деловодство”. 

Натрупаните професионални умения и опит на съдебните служители за работа 

с тази система и активното им сътрудничество и комуникация с 

представителите на разработчика на системата „Информационно 

обслужване”, клон Варна, имат за резултат вярното и точно отразяване на 

работата на съда в нея. Функционира връзката на „САС Съдебно деловодство” 

с Единния портал за електронно правосъдие и в рамките на нейните 

параметри страните и техните представители имат достъп до електронните 

дела. 

Съгласно утвърдения от ВСС график, на 01.09.2020 г. в Районен съд – 

Самоков бе внедрена Единната информационна система на съдилищата 

(ЕИСС). Онези от съдиите и съдебните служители, които дотогава не 

използваха квалифициран електронен подпис в работата си, бяха оторизирани 

за това във връзка с внедряването на тази система. Съгласно последващо 

решение на Съдийската колегия на ВСС въвеждането на дела в ЕИСС и 

обработката им чрез нея бе преустановено до 10.12.2020 г. освен в 

съдилищата, в които тя бе пилотно въведена (сред които не е РС – Самоков) и 

в съдилищата, които изразят желание да продължат работата си с ЕИСС. 

Недостатъчното осигуряване, в условията на извънредна епидемиологична 

обстановка, на обучение на съдиите и съдебните служители за работа с ЕИСС 

и срещнатите от тях сериозни затруднения при работа със системата въпреки 

значителния им опит при боравене с електронни деловодни системи, 

мотивираха административното ръководство на съда да не заяви желание за 

работа с ЕИСС до 10.12.2020 г., като считано от 18.09.2020 г. се възстанови 
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електронната обработка на делата чрез „САС Съдебно деловодство”. Това 

продължи до края на отчетната година предвид решението на Съдийската 

колегия на ВСС от м. декември 2020 г. да въведе график за връщане към 

работа с ЕИСС през 2021 г. Считам, че предстоящото й повторно внедряване 

би могло да има положителен практически резултат само при значително 

подобряване на комуникацията между разработчика на системата и 

съдилищата, изразено в по-голяма достъпност и систематизация на 

ежедневните информации за отстраняване на недостатъците й и най-вече – 

при наложителна интензификация на практическото обучение на съдиите и 

съдебните служители за работа с новата система.   

 В съда продължава да се използва квалифициран електронен подпис в 

осъществяването на редица дейности – обща административна дейност, 

извършване на справки в НБД „Население” и в Информационната система на 

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

3 от ГПК, съдебно изпълнение, в това число и достъп до Регистъра на 

банковите сметки и сейфове, поддържан от БНБ и др.  

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 новата интернет страница на съда, организационно е осигурено 

незабавното публикуване на съдебните актове. Използва се деловодна система 

за нуждите на съдебно-изпълнителната служба.  

 

2.2. Противоепидемични мерки. 

С цел опазване живота и здравето на хората от заболяване от COVID-

19, в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство, в 

изпълнение на решенията на Съдийската колегия на ВСС и с оглед 

предписанията на здравните власти, от обявяване на извънредното положение 

в страната с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. до края на 

отчетния период в Районен съд – Самоков системно се предприемаха редица 

материално-технически и организационни мерки, осигуряващи дезинфекция, 

физическа дистанция при работа по делата и дисциплина на участниците в 

тях. Заповедите в тази насока на изпълняващия функциите административен 

ръководител – председател на съда, бяха своевременно публикувани на 

страницата на съда в интернет и бяха обявявани на видно място на входа на 

сградата.  

Ежедневно в сградата се извършваше дезинфекция на спиртна основа 

по график, а при необходимост се извършваше крайна дезинфекция на 

сградата, като средствата за това бяха в рамките на утвърдения бюджет на 

съда за 2020 г. за сметка на икономии от други, иначе належащи, разходи. В 

съдебната зала, в помещението на регистратурата и в приемната на Служба по 

вписванията – Самоков се монтираха солидни защитни паравани. Бяха 

закупени и монтирани озонови концентратори на отрицателни кислородни 

йони за фоайето на партерния етаж на сградата, за съдебната зала и за 

помещението на деловодството на съда – според оценката за това къде е 

възможно най-голямо събиране на повече хора на едно място. Достъпът на 

външни лица до сградата беше забранен по време на дезинфекция и беше 
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ограничен в останалото време, за да не се допуска струпване на хора, 

включително и при провеждане на открити съдебни заседания. Организиран 

беше приемът на съдебни книжа на едно гише и се създаде стройна 

организация за улесняване подаването на книжата по електронен път, когато 

това бе възможно, както и за своевременното им докладване по съответния 

ред. Съставяха се и се спазваха графици за работа и за разположение на 

съдебните служители така, че не всички да работят в ограничените служебни 

помещения на съда по едно и също време. Продължи се трайно установената 

практика за дежурства на съдиите по утвърдени графици. 

 

 

Вместо заключение: 

През изминалата 2020 г. бяха поставени на необичайно тежко 

изпитание грижата за човешкия живот и общественото здраве, 

междуличностното и социалното общуване, както и начина на функциониране 

на обществото и в частност на правосъдната система. Наложи се всички, 

които имаха досег с нея през годината, да преодолеят сериозни 

предизвикателства пред утвърдени стереотипи и да усвоят нови знания и 

умения. Солидарността, толерантността и търпимостта, като традиционни 

добродетели в отношенията между хората, излязоха на преден план в 

поведението на всички, които не позволиха блокиране на ежедневното 

осъществяване на правосъдието. Сред тези хора са всички съдии, държавният 

съдебен изпълнител, съдията по вписванията и всички съдебни служители в 

Самоковския районен съд, пред които изразявам личната си човешка 

благодарност за проявените от всеки от тях търпение, всеотдайност, 

дисциплина и несломим градивен оптимизъм, с които продължихме по 

нелекия път към подобряване на качеството на правосъдната дейност – живи, 

здрави и заедно!  

  

 

  

гр. Самоков                                 И. Ф. Председател: 

04 февруари 2021 г.           Янко Чавеев 


