
О Т Ч Е Т Е Н  Д О К Л А Д  
за прилагането на закона и за дейността на  

Районен съд – Трън през 2019  година 
 
 

Настоящият доклад има за цел да представи дейността на Районен 
съд - Трън през 2019 год.  

През 2019 година в Районен съд - Трън е имало за разглеждане общо 
446 броя дела. 

I. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА В РАЙОНЕН СЪД - ТРЪН 
1. Наказателни дела 
Наказателните дела за отчетната година са 88 бр. Новообразуваните 

през 2019 година са 86 дела и  2 бр. АНД,  останали несвършени от 
предходния период. Образуваните през 2019 година наказателни дела по 
отделни видове са както следва: НОХД- 15 бр.; по чл.78а от НК- 4 бр.; 
ЧНД - 41 бр., НАХД – 25 бр. В сравнителен план постъпилите 
новообразувани наказателни общ характер дела, съпоставими с 
предходните години имат следния израз:  през 2015 година -15 бр., през 
2016г. – 33 бр., 2017г. - 17 бр., през  2018 година – 9 бр., а през 2019 
година, както посочих по-горе са 15 бр., което показва увеличение на броя 
на наказателните общ характер дела, спрямо наказателните общ характер 
през 2018г. През 2016г. наказателните дела общ характер са били двойно 
повече от делата, спрямо предходните отчетни периоди – 2014-2015г. 
Причините за това бяха все още съществуващата бежанска вълна.  

Постъпилите  обвинителни актове и споразумения по видове 
престъпления са както следва: 

 

ПОСТЪПЛЕНИЯ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 
2015 

г. 
2016 

г. 
2017 

г. 
2018 

г. 
2019 

г. 
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ 
ЛИЧНОСТТА 

2 2 3 0 0 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПРАВАТА 
НА ГРАЖДАНИТЕ 

0 0 0 0 0 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ  БРАКА, 
СЕМЕЙСТВОТО И МЛАДЕЖТА 

0 0 1 0 1 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ 
СОБСТВЕНОСТТА 

2 4 1 1 2 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ 
СТОПАНСТВОТО 

0 2 1 0 2 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ 
ФИНАНСОВАТА, ДАНЪЧНАТА И 
ОСИГУРИТЕЛНАТА СИСТЕМИ 

0 0 0 0 0 



ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ 
ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ 
И ОБЩЕСТВЕНИ ОРАГАНИЗАЦИИ 

5 17 3 2 1 

ДОКУМЕНТНИ  ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 0 0 0 0 0 
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ РЕДА И 
ОБЩ. СПОКОЙСТВИЕ 

0 1 0 0 1 

ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 6 7 8 6 8 
ВСИЧКО  15 33 17 9 15 

 
 

 
 

 
От посочените видове престъпления по глави най-голям е броя на 

образуваните дела от общ характер за общоопасните престъпления. В 
тази група се наблюдава леко увеличение в броя на образуваните и водени 
дела в сравнение с предходните години. В годините са били образувани:, 
през 2015г. – 6 броя, през 2016г. – 7 броя, през 2017 г. – 8 бр., през 2018 г. – 
6 дела, а през отчетната 2019г. са образувани – 8 дела. Броя на делата по 
престъпления по 343б от НК,  управление на МПС с концентрация на 
алкохол над 1,2 промила са три броя за отчетната 2019 г. и  един брой дела 
по чл. 343в от НК за  управление на МПС в срока на изтърпяване на 
наказанието лишаване от право да управлява МПС. През отчетната  година 
е образувано едно дело по чл. 346 от НК за противозаконно отнемане на 
МПС. През 2019 г.  е останало несвършено едно дело по чл. 343б от НК. 
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Наблюдава се намаление на делата за престъпления против 

личността, като през 2014г., през 2015г. и 2016 г. има по две дела за 
престъпления против личността, през 2017г. – има три броя дела за 
престъпления против личността, като през предходния и настоящия 
отчетен период няма образувани дела за престъпления против личността. 

 
През отчетния период има едно дело по престъпления против  

брака, семейството и младежта по гл. IV от НК., като през предходния 
период няма образувани дела по гл. IV от НК, през 2017 г. има образувано 
едно дело. През 2016 г. и 2015 г. дела за престъпления против брака, 
семейството и младежта няма образувани. 

При престъпленията против собствеността се наблюдава 
тенденция към увеличение на броя дела по тази глава, спрямо техния брой 
през предходните години, през  2015 г. са били 2 броя дела, през 2016г. – 4 
броя, през 2017 г. – 1 бр. дело, през предходния отчетен период 2018 г. 1 
брой, през настоящия -  2 броя дела. Това показва намаление на делата, в 
сравнение с делата образувани през 2016 г. и стабилитет спрямо делата от 
предходния отчетен период. Посегателствата срещу собствеността на 
гражданите, са едни от престъпленията с най-висока обществена 
нетърпимост. И двете дела са за престъпления по квалифицирани състави 
на кражба. 

Броя на делата по гл. VI от особената част на НК - Престъпления 
против стопанството са се увеличили. През 2015г. няма образувани дела 
по гл. VІ от особената част на НК, през 2016г.  са образувани два броя 
дела, през 2017г. е образувано едно дело, като през предходния отчетен 
период няма постъпили такива дела, а през настоящия отчетен период дела 
по гл. VI от НК са два броя. В сравнение с предходния отчетен период се 
наблюдава увеличение на делата по гл. VI от особената част на НК. 

чл. 343 б - 3 бр.

чл. 343 в - 1 бр.

чл. 346  - 1 бр. 



 
 
 Престъпленията против дейността на държавни органи и 

обществени организации са намалели в сравнение с предходните отчетни 
периоди, когато проблем бе потока и бежанската вълна през Западните 
Балкани.  

В тази група престъпления се наблюдава намаление в сравнение с 
делата от 2018 г. Като делата по гл. VIII по години са били: 5 бр. за 2015 г., 
на 17 бр. за 2016 г., през 2017 г. – 3 броя, през предходната  отчетна година 
– 2 бр. дела, и през настоящата отчетна 2019 г. – 1 брой дело.  

 
През отчетната година е образувано едно дело за хулиганство от Гл. 

Х от НК „Престъпления против реда и общественото спокойствие“, 
което показва увеличение в сравнение с предходния отчетен период, През 
2018 г. няма образувани, през 2017 г. също няма образувани дела по гл. Х 
от НК, през 2016 г. има едно дело и през 2015г. няма постъпления по тази 
глава от НК. 

 
По водените през отчетната година наказателни общ характер дела 

осъдените с присъда е едно лице и по одобрени 12 броя споразумения са 
осъдени 13 лица.  

Постановената от съда присъда е една, която не е обжалвана. През 
отчетната година няма оправдателна присъда. 

 

 
 

По отношение на другия показател за работата на прокуратурата, а 
именно броя на върнатите дела, се наблюдава позитивна тенденция. През 
2015 г. са били върнати 2 броя дела, през 2016г. е имало само едно НОХД. 

осъдени лица 
със 

споразумение -
13 лица

92%

осъдени лица с 
присъда - 1 

лице
8%



От  2017 г., и през настоящия отчетен период няма дела, по които да са 
прекратени съдебните производства и да са върнати на прокуратурата, на 
основанията по чл. 249 от НПК.  

При анализа на дейността на съда относно останалите наказателни 
дела следва да бъдат посочени и делата по чл. 243 и по чл. 244 от НПК, 
които също имат своята специфика и особености. През 2016г. няма 
постъпили дела по сочените членове от НПК, през 2017 г. са постъпили 2 
броя дела по чл. 243 от НПК, през предходния отчетен период е постъпило 
едно дело по чл. 243 от НПК , а през настоящия отчетен период има 
постъпили едно дело по чл. 243 НПК и едно дело по чл. 244 от НПК.  

През 2019 година са образувани общо 41 бр. частни наказателни 
дела, от които 13 частни наказателни от досъдебно производство за 
одобряване на извършени процесуални действия от органите на 
досъдебното производство. Едно дело е образувано за разпит на свидетел 
пред съдия, също така едно дело за настаняване по Закона за здравето, 
което е прекратено поради смърт на лицето. Две дела са образувани за 
вземане на мярка за неотклонение и както посочих по-горе, едно дело по 
чл. 243 от НПК и едно по чл. 244 от ПНК. През годината са образувани и 
четири броя НАХД по чл. 78а от НК, от които само едно е останало 
несвършено. През 2019 г. има образувани две дела за кумулации. През 
отчетната година са образувани 18 дела по чл. 159а от НПК. През 2019 г. 
едно дело е постъпило по чл. 72 от НПК и едно дело по чл. 68 от ЗМВР. 

През отчетния период е обжалвано едно ЧНД, като същото е 
потвърдено от въззивна инстанция.  

 

 
 
На следващо място следва да бъде анализирана работата на съда по 

административно-наказателни дела, по които районният съд е бил въззивна 
инстанция. Сравнявайки постъпленията за предходните години са 
постъпили НАХД, както следва: през 2015 година - 31 броя, през 2016 – 41 
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13
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броя, през 2017 година - 35 броя,  през предходния отчетен период са 
постъпили 26 броя дела, а през настоящия отчетен период 25 броя дела. 
 

 
 
Забелязва се стабилитет на административно-наказателните делата, в 

сравнение с предходната година. Както и през предходните отчетни 
периоди голям е броя на обжалваните наказателни постановления по 
ЗДвП. Запазват се и относителния дял на делата, срещу наказателни 
постановления постановени от контролните органи, които за разлика от 
тези съставени от Началника на РУ на МВР - Трън, са доста разнообразни 
и всяко едно дело е специфично, предвид на многообразието на материята 
и множеството контролни органи, контролиращи различни дейности. През 
настоящия отчетен период не е имало АНД дела по актове за констатиране 
на дребно хулиганство по  УБДХ, както и през  предходния отчетен 
период, през 2017 г. е имало само едно дело  и в сравнение с делата от 
2015г., когато са били три дела. 

В края на отчетния период от водените дела са свършени общо 83 бр. 
наказателни дела, като са останали несвършени – 5 броя представляващи 
5,68% от делата за разглеждане. Съотношението на приключилите, към 
общо дела за разглеждане е 94,32 %. От общо разгледаните 15 бр. НОХД са  
приключили 13 броя дела 86,67%, и в края на отчетния период са останали 
2 броя дела, което представлява 13,33 % спрямо делата за разглеждане. 

В 3 месечен срок са приключили 11 бр. НОХД, представляващи 
84.61 % от всичко приключилите 13 броя НОХД дела. Като през 
предходната отчетна година приключените в тримесечния срок 
наказателни дела е бил 90.90%. Налице е тенденция на стабилитет на 
процента на показателя за срочността за приключване на наказателните 
дела. Извън тримесечния срок, както през предходния отчетен период са 
приключили две НОХД дела, като просрочието се дължи на обективни 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
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пречки за приключването им в срок. Едното наказателно дело се е 
проточило и е приключило със задочно осъден, с присъда, а другото  е 
отлагано за ангажиране на адвокат, след което е приключило със 
споразумение.  От общо приключените 83 наказателни дела през отчетния 
период, приключени в тримесечен срок са 79 дела, което е   95,18 % от 
всички свършени дела и четири дела са свършени над 3 месеца, което е 
4,81 % от всички приключили наказателни дела. 

 
 

От приключилите 13 бр. НОХД, както се посочи по-горе 
приключилите с присъда е 1 бр.дела, 12 бр.дела са приключили със 
споразумение. 
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През отчетния период са постъпили НАХД 25 бр. дела. Свършени 
дела за периода са 25 бр. дела. Обжалвани са 11 бр. НАХД, като по девет 
дела въззивната инстанция е потвърдила постановените от 
първоинстанционния съд решения, по едно дело е отменила решението и 
по едно  дело е изменено решението на съда. В посочените резултати са 
отчетени и дела, които са обжалвани през предходния отчетен период, но 
резултатът от обжалването е постъпил в отчетния период. 

 
                                                

 
 

С П Р А В К А 
за дейността на съдиите от Районен съд – Трън 

 през 2019 година по наказателни дела 
 
 

Име и фамилия на 
съдията 

Стаж по 
чл.164 
ЗСВ 

Постъпления Свършени Обжалвани Отменени Изменени Оставени 
в сила 

Петър Симеонов 25 год. 85 82 14 1 1 10 

Адриан Янев  4 год. и 
6м. 1 1 0 0 0 0 

 
ОБЩО: 
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2.ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

 
През 2019 година в Районен съд - Трън е имало за разглеждане 358 

броя граждански дела. От тях новообразувани са 339 бр. дела и останали 
несвършени от предшестващ период 19 броя дела. От постъпилите през 
отчетната година 339 броя граждански дела: 21 броя са по СК; 
облигационни искове- 19 броя;  вещни искове- 1 брой;  4 бр. делби;   други 
видове дела, включително и от административен характер - 38 броя;  25 
броя установителни искове; 8 броя дела по КТ и  223 броя дела и заявления 
по чл.410 и чл.417 от ГПК.  

Забелязва се значително увеличение на гражданските дела спрямо 
предходните отчетни периоди. За сравнение постъпилите през 2015г. са 
150 броя, 2016г. постъпленията са 164 броя, през 2017 г. са 203 броя дела, 
през предходният отчетен период общо гражданските дела 218 броя, а през 
настоящата отчетна година са 339 броя дела.  Съотношението на видовете 
дела с предходните периоди е видно от следващите таблица и диаграма: 

 
 



ПОСТЪПИЛИ ДЕЛА 2015 
г. 

2016 
г. 

2017 
г. 

2018 
г. 

2019 
г. 

Искове по  СК 10 13 14 24 21 
Облигационни 10 16 5 5 19 
Вещни 4 1 7 6 1 
Делби 4 2 4 5 4 
Искове по КТ 1 0 0 3 8 
Установителни искове 0 0 6 14 25 
Други дела, вкл. от адм. характер  32 12 3 15 38 
Дела и заявления по чл. 410 и чл. 417 от ГПК  89 120 164 146 223 
ВСИЧКО 150 164 203 218 339 

 

 
 

 
Анализът на гражданските дела сочи увеличение на гражданските 

дела  спрямо предходния отчетен период. Анализът на делата по чл.410 и 
чл.417 от ГПК по години сочи – 223 броя дела през настоящия период, 
през предходния отчетен период 146 броя дела, през 2017г. са били 164бр., 
през 2016 г. са били 120 бр.; 2015 г. са били 89бр.. От направения анализ на 
постъпилите заявления може да се направи извода, че през настоящата 
отчетна година се увеличил значително броя на делата по чл.410 и чл. 417 
от ГПК. Дейността на колекторските фирми по своя характер е 
кампанийна, поради което не може да се направи прогноза за 
постъпленията през следващите години.  

Налице е увеличение при образуваните облигационните дела спрямо 
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предходния период, които са се увеличили почти четири пъти в 
сравниение с предходния период, когато са били 5 броя дела.  
Облигационните през  2015 г. са 10 броя, през 2016г. – 16 броя дела, през 
2017 г. – 5 броя дела, през предходния отчетен  период – 5 броя, а през 
настоящия отчетен период – 19 броя дела. 

  Установителните искове през отчетния период са 25 броя, което 
сочи значително увеличение спрямо установителните искове през 
предходния отчетен период, когато са били 14 броя. През 2017 г. са 
образувани 6 броя дела, а  през 2016г.  и 2015 г. няма образувани дела в 
тази категория. 

Наблюдава се леко намаление на броя на исковете по Семейния 
кодекс през настоящата отчетна година в сравнение с делата от 
предходната година. През настоящия отчетен период са 21 бр., през 
предходния отчетен период  са били 24 броя, през 2017 г. – 14 броя дела, 
2016 г. 13 бр. дела и през 2015 г. – делата са били 10 броя. 

 При делата за делби не се наблюдава сериозна промяна на 
постъпленията спрямо предходните  години. През настоящия период дела 
за делба са 4 броя, за сравнение през 2018 г. са били 5 броя, през 2017 г. – 4 
броя, през 2016 г. – 2 броя, през 2015 г. – 4 броя. 

 Дела по вещни искове  е едно  през отчетния период при шест дела 
по вещни искове за предходния период, през 2017 г. – 7 броя дела, през 
2016 година е имало едно дело и през 2015 г. – 4 броя дела.  

Наблюдава се двойно увеличение на броя на делата от групата 
„Други дела, вкл. от адм. характер”, като тук са отнесени делата по закона 
за закрила на детето, по дела за установяване на факти, както и дела по 
закона за наследството и други. През настоящият период делата в тази 
група са 38 на брой, като през предходните години са били – за 2018 г. – 15 
броя дела, за 2017 г. – 3 броя дела, за 2016 г. постъпленията са били – 12 
броя и през 2015 г. – 32 броя дела. 

От посоченото може да се направи извода че през отчетната 2019 г. 
има значително увеличение на частните граждански дела от категорията на 
заповедните производство в сравнение с предходния отчетен период. За 
отчетната година дела и заявления по чл. 410 и чл. 417 от ГПК са, както 
посочих по-горе 223 броя.  

Налице е значително увеличение в почти всички категории 
граждански дела, с изключение на вещните дела, които са с пет по-малко 
от предходния период, когато са били 6 броя дела, за 2017 г. – 7 броя дела, 
за 2016 г. – 1 бр. дело и през 2015 г. – 4 броя дела. 

 През настоящия отчетен период има сериозно увеличение на 
исковете по КТ – 8 броя дела, за сравнение през предходния отчетен 
период, когато  са били 3 броя  исковете по КТ, което показва увеличение 
спрямо предходните отчетни периоди - 2017г. и 2016 г., когато няма 
образувани дела по КТ. През 2015 г. е образувано само едно дело по искове 



по КТ.  
Налице е значително увеличение на облигационните дела, както 

посочих по-горе. 
От гражданските дела са свършени общо 319 дела от общо за 

разглеждане 358 дела. Свършените дела към постъпилите дела 
представляват 94,10 %. Несвършени в края на отчетния период са 39 дела, 
които представляват 10,89 % от общо дела за разглеждане. 

В тримесечен срок от образуването им са приключени 304 броя, или 
95.29% от общо свършените 319 броя дела. От свършените през отчетната 
година в срок от 3 до 6 месеца са свършени 13 броя дела, които са 4.07 % 
от общо свършените дела за 2019 г.  

 
 
 

 
 
 
 Останали несвършени общо граждански дела в края на отчетния 

период са 39 бр., представляващи 10,89 % от всичките граждански дела за 
разглеждане. 

Със съдебен акт са приключили 290 бр.дела, 2 бр.дела са 
приключили със спогодба и 27 бр.дела са били прекратени по различни 
причини. 
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От постановените съдебни актове – решения и определения, по 
гражданските дела  през 2019г. са били обжалвани общо 12 броя. От 
върнатите с резултат, обжалвани дела през 2019г. две решения са 
потвърдени от Окръжен съд гр. Перник. По едно дело резултатът по 
обжалваното решение е  отменено отчасти. По две дела, от обжалваните 
пред въззивната инстанция, определенията  са отменени, като въззивната 
инстанция е отменила прекратяванията и е върнала същите за 
продължаване на съдопроизводствените действия с дадени указания. По 
останалите дела няма резултат от въззивна инстанция. 

 
В приложената по – долу справка е отразена поотделно работата и 

натовареността на съдиите от Районен съд - Трън по гражданските дела 
 

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА за 2019 г. 
Име и 

фамилия на 
съдията 

Стаж 
по 

чл.164 
ЗСВ 

Постъпления Свършени Обжалвани 
Отменени 

Изменени Оставени 
в сила 

решения определения 
Петър 
Симеонов 

25 год. 285 265 12 0 2 1 2 

Диана 
Матеева  

20 год. 
и 9 м. 35 35 0 0 0 0 0 

Адриан 
Янев 

4 год. и 
6 м. 12 12 0 0 0 0 0 

Кристина 
Костадинова 

1 год. 
и6м. 7 7 0 0 0 0 0 

ОБЩО:  339 319 12 0 2 1 2 
 
 

Предвид обстоятелството, че в Районен съд - Трън няма 
специализирани граждански и наказателни състави, то общата 

приключили със 
съдебен акт

приключили със 
спогодба прекратени
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натовареност на съдиите от през отчетната 2019 година представлява сбор 
от броя на разгледаните от тях дела и от двата вида.  

 

  

Стаж 
по 
чл.164 
ЗСВ 
 
 

 

Постъпления Свършени Обжалвани Резултат 

гр. нак. общо гр. нак. общо гр. нак. Общо 
Отменени 

 
Изме
нени 

Потвъ
рдени 

         
решен

ия 

опре
деле
ния   

Петър 
Симеонов 

25 
год. 285 85 370 265 82 347 12 14 26 1 2 2 12 

Адриан Янев  4 год. 
и 6 м. 

12 1 13 12 1 13        

Диана 
Матеева 

20 
год. и 

9м.  35  35 35  35        

Кристина 
Костадинова 

1 год. 
и 6 м. 7  7 7  7        

ОБЩО:   339 86 425 319 83 402 12 14 26 1 2 2 12 

 
 

ДЕЙСТВИТЕЛНА   НАТОВАРЕНОСТ 
на Районен съд  град Трън  за 2019 година 

 

Брой дела за 
разглеждане 

Брой 
свършени 

дела 

Брой съдии 
- по ЩАТ 

Брой съдии 
- ЗАЕТА 

численост 

Отработени 
човекомесеци 

Действителна 
натовареност 

Към 
делата за 

разглежда
не 

Към 
свършени

те дела 

446 402 1 1 12 37.17 33.50 

 
 
 

ДЕЙСТВИТЕЛНА   НАТОВАРЕНОСТ 
по съдии за 2019година 

 

име на съдията отработени 
човекомесеци 

дела за разглеждане свършени дела 

брой дела натовареност брой дела натовареност 
Петър Симеонов 12 370 30,83 347 28.92 
Адриан Янев   1 13 13 13 13 
Диана Матеева 
 1 35 35 35 35 

Кристина 
Костадинова 1 7 7 7 7 



      

      
      

 
НАТОВАРЕНОСТ СЪГЛАСНО СИНС 

по съдии за 2019 година 
 

име на съдията Натовареност 
съгл. СИНС 

Петър Симеонов  123,15 
Диана Матеева 3,45 
Адриан Янев 1,14 
Кристина Костадинова 0,80 

 
 
 
 
 
 
II. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ 
 

1. Брой на постъпилите изпълнителни дела 
 

За период от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. са образувани 52 бр. дела, 
което е двойно повече от образуваните през предходния отчетен период, 
като общата стойност на дължимите суми от образуваните през отчетния 
период е 66 041.00  лв. 

 
2. Брой на свършените изпълнителни дела  
 

През 2019г. длъжността Държавен съдебен изпълнител при Районен 
съд – Трън се изпълнява от Съдията по вписвания, на основание Заповеди 
на Министъра на правосъдието, считано от 02.08.2018г. и към настоящия 
момент. 

От делата през годината са свършени общо 293 бр. дела, един брой 
дело е изпратено на ЧСИ и 28 броя дела са прекратени по други причини. 
Преимуществено от новопостъпилите дела са тези в полза на 
юридическите лица. С останалите несвършени 266 бр. дела е имало за 
изпълнение общо 318 броя изпълнителни дела. Общата дължима сума по 
всички дела е 1073091.00 лв., като през годината е събрана сума в размер 
на 37868.00 лв. Като в края на отчетния период са останали несвършени 



289 бр., приспаднати са 34 150,00 лв., поради прекратяване на делата и са 
останали несъбрани - 1073091.00 лв. От Останалата несъбрана сума, в 
полза на юридически лица – 560283.00 лв. и в полза на граждани – 
512808.00 лв. 

През годината не са постъпвали за изпълнение на чуждестранни 
съдебни решения. 

 
3. Сравнителен анализ на постъпилите дела през последните 

пет години: 
 
Година 2015 2016 2017 2018 2019 

брой постъпили 
дела 22 44 49 22 52 

суми по постъпили 
дела 195088 30355 185920 45704 66041 

 
Данните показват  двойно увеличение на постъпилите дела в 

сравнение с предходния отчетен период. Образуваните изпълнителни дела 
в полза на граждани през 2019 г. са  4 бр., а в полза на юридически лица - 
48 бр. 

Причините за трудното приключване на делата и събиране на 
дължимите суми са същите както и в предшествуващите години: 
значителната безработица в района и оттам липса на доходи на 
длъжниците, ниските доходи на работещите, поради което погасяването на 
задълженията им по делата изисква по-продължителен период от време. 
Принудителното изпълнение върху имущества на длъжниците, особено на 
юридически лица се осъществява трудно поради липса на купувачи при 
обявените публични продажби,  както и с намалялото и остаряло 
имущество на много от длъжниците.  

В района на съда няма частен съдебен изпълнител, който активно да 
упражнява дейност. 

 
За държавния съдебен изпълнител резултатите са следните: 
 

име на държавния съдебен 
изпълнител 

Юрид. 
стаж 

постъпили 
дела 

свършени 
дела 

събрана 
сума 

Евдокия Стоева                    9г. и 5м. 52 29 37868 

Общо: за 2018г.      
 



 
III. ДЕЙНОСТ НА СЪДИЯТА ПО  ВПИСВАНИЯТА 

 
През юли 2018г. на основание Трудов договор, сключен  между 

Министерство на правосъдието и съдията по вписвания, щатната бройка на 
съдия по вписванията бе заета при условията на чл. 68, ал.1, т.4 от КТ (до 
провеждане на конкурс), считано от дата на встъпване в длъжност.  

Съгласно Заповеди на Министъра на правосъдието на съдията по 
вписвания е възложено да изпълнява и функциите на Държавен съдебен 
изпълнител при Районен съд – Трън. 

В периодите, в които съдия по вписванията е бил в отпуск, 
функциите по  заместване са били изпълнявани от съдия при Районен съд –
Трън Петър Симеонов – Административен ръководител – Председател на 
съда и командирован Съдия по вписвания – г-жа Е. Кръстева – съдия по 
вписванията в РС - Брезник. 

 
1.Общо за 2019 година са извършени  732 вписвания, както следва: 
 

вид на вписания акт Брой 
договори за дарение 57 
договори за продажба 173 
договорни ипотеки 4 
договори за аренда и наем 62 
Възбрани 29 
констативни нотариални актове и обстоятелствени 
проверки 153 
договори за доброволна делба 11 
актове за общинска собственост  116 
Други 127 
Общо: 732 
 

2. В района на действие на Районен съд гр. Трън през 2019 г. е имало 
двама действащи нотариуси, като към настоящия момент нотариус е г-жа                       
Р. Борисова, поради което съдията по вписванията не е изпълнявал 
нотариални функции. 

 През 2019г. са образувани 394 нотариални и 336 канцеларски дела 
срещу 210 нотариални и 396 канцеларски дела през предходния отчетен 
период, 533 дела за 2017 г., 206 за 2016г.  

От образуваните през 2019 г. 732 дела, констативни нотариални 
актове и обстоятелствени проверки са 153 бр., 57 бр. са дарения, 173 броя 
продажби; 4 договорни ипотеки, договори за аренда и наем са 62, 



възбраните са 29, договори за доброволна делба са 11, актовете за 
общинска собственост са 116, и 127 броя други вписвания, както и 4 
отбелязвания, 16 заличавания. Издадени са 200 преписи и са издадени 37 
броя удостоверения. Направени са 18 броя справки по молба на държавен 
орган, 27 броя устни справки. Образуваните канцеларски дела са 336 броя. 
Нотариалните дела, както посочих по-горе са 394 броя. Размерът на 
събраните такси за периода възлиза на 10008,63 лв. за настоящия отчетен 
период. Таксите за вписване се събират преди извършване на съответното 
действие, поради което няма несъбрани такси. От тях държавните такси за 
вписване са 9105,13 лв.; държавни такси за удостоверение са  440.00 лв.; 
такси за заверен препис – 384.90 лв. и такси за справки 75.50 лв. или общо 
събраните суми от държавни такси са в размер на 10008.63 лв. 

Водят се всички необходими книги  съобразно законовите 
изисквания, а нотариалните актове се съхраняват надлежно в архив.  

В периодите, в които съдията по вписванията е отсъствал поради 
ползване на годишен платен отпуск или по други причини същият е бил 
заместван от съдия Петър Симеонов, и командирован Съдия по 
вписванията от Брезнишкия районен съд. 

Общо направените за 2019г. вписания са 732 броя. От тях 634  броя са 
извършени от съдия по вписванията Евдокия Стоева,  от съдия Петър 
Симеонов -  89 бр. и 9 от командирован съдия по вписванията Е.Кръстева. 

  
 

Име на съдията по 
вписванията 

Юридически стаж Вписвания 

Евдокия Стоева  9г. 634 
Петър Петров 25г. 89 
Ели Кръстева 8 г. и 8м. 9 
   
Всичко:  732 
   

 
Удостоверенията и преписите са  общо 1011 броя, като общата сума 

на събраните държавни такси за извършените вписвания, удостоверения, 
преписи и справки възлиза на 10008,63 лв. 

 
IV. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

 
Щатната численост на Районен съд - Трън е 12.5 бройки. С 

решение на Пленума на ВСС по т.2.3, по Протокол № 26 от заседание 



проведено на 07.11.2019 г., щатната бройка на „съдия“, бе съкратена на 
основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ. 

Районен съд – Трън, считано от датата на посоченото по-горе 
решение остана с една щатна бройка на магистрат за длъжност: 
„Административен ръководител – Председател“ на съда, по една щатна 
бройка за съдия по вписванията и държавен съдебен изпълнител и девет и 
половина щатни бройки съдебни служители. Към настоящия момент 
незаета щатна бройка е на Държавен съдебен изпълнител.  

На основание Решение на Съдийската колегия на ВСС по 
протокол          № 40 от 11.12.2018г. – т. 2, бях избран за „Административен 
ръководител – Председател” на Районен съд – Трън. Към настоящия 
момент в Районен съд – Трън правораздава само Втори състав. 

През 2019г. щатната длъжност Съдия по вписвания е заета. Същата 
се зае при условията на чл. 68, ал.1, т.4 от КТ (до провеждане на конкурс) 
от 26.07.2018г., като съдия по вписванията при РС – Трън изпълнява и  
функциите на длъжността „Държавен съдебен изпълнител“, възложени й 
със заповед на Министъра на правосъдието. 

През отчетната 2019 г., когато съдия по вписванията е бил в платен 
отпуск или в отпуск, поради временна неработоспособност, функциите са 
били изпълнявани от мен и от командирован съдия по вписванията от 
Брезнишки районен съд – г-жа  Е. Кръстева. 

През юни 2019 г. се прекрати трудовото правоотношение със 
системен администратор на половин щатна бройка, работещ в Районен съд 
– Трън и Районен съд – Брезник. От месец юли и към настоящия момент на 
свободната половин щатна бройка е назначен системен администратор при 
условията на чл. 68, ал. 1, т. 4 от КТ (до провеждане на конкурс). 

След трудоустрояване през 2017 г. и съгласно предписания на 
здравните органи в Районен съд - Трън,  работи съдебен служител - на 
длъжност „касиер“.  

За добрата теоретична и практическа подготовка на съдиите и 
съдебни служители в Районен съд - Трън е показателен и факта на 
активното им участие в обучения и семинари. 

В семинари и обучения са се включили магистрати и съдебни 
служители, по теми, както следва: 

 
Главният счетоводител участва в обучение във връзка с промените и 

актуализациите на „Поликонт“. Работник поддръжка сграда участва в 
опреснителен курс и изпит по „Електробезопасност на труда при 
експлоатация на електрически уреди и съоръжения“.  Съдебните секретари  
и съдебен деловодител – ДСИ, изпълняващ функции регистратура, както и 
системният администратор взеха участие в обучение, организирано от 
Информационно обслужване – Перник на тема промените по електронно 



подаване на заявление по чл. 410 от ГПК и конкретно системния 
администратор – на тема ЕПЕП.  

През 2019 г. в Районен съд – Трън се проведе регионална среща на 
системните администратори, във връзка с организацията по създаването на 
структурата на новите интернет – страници на съдилищата. Идеята на 
проведената среща бе уеднаквяване на страниците на съдилищата в района 
на Окръжен съд – Перник. 

През 2019 година Районен съд – Трън участва за трета година в 
образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско 
доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, в която активно участие 
взеха Административния ръководител – Председател – съдия Симеонов. 
Образователната програма стартира през учебната 2017/2018 година и се 
провежда с партньори РУО на МОН – Перник и СУ „Гео Милев“ – град 
Трън. През учебната 2018/2019 година на учениците се представят теми за 
защита от домашното насилие, защита и превенция от употреба на 
наркотици, трафик на хора и др. Докато през учебната 2019/2020 година, 
темите които се разглеждат са предложени от учениците от СУ „Гео 
Милев“ – Трън. 

Висшият съдебен съвет  удостоиха Председателя на Районен съд – 
Трън съдия Симеонов и Съдия по вписвания с грамоти и служебна 
благодарност за проявен висок професионализъм при осъществяване на 
Образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и 
гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ и специални 
награди на журито за 2017г. в конкурс „Кристални везни на правосъдието“ 
на Съвета на Европа.  

Служителите в съда са: административен секретар, главен 
счетоводител, към специализираната администрация двама съдебни 
секретари, изпълняващи и деловодни функции и функции на компютърен 
оператор; съдебен деловодител -ДСИ, изпълняващ функциите и на 
деловодител регистратура; съдебен архивар, изпълняващ функциите и на 
деловодител „Бюро съдимост“ и служител „Регистратура”; една щатна 
бройка призовкар, който успешно съвместява и длъжности от общата 
администрация, в случаите, когато замества при отсъствие работник 
поддръжка сграда, той и домакин, той и технически изпълнител – огняр. В 
общата администрация са щатна бройка касиер; работник поддръжка 
сграда - той и техн. изпълнител- огняр, той и домакин и половин щатна 
бройка системен администратор. 

Още през 2016г. щатната численост на Районен съд – Трън бе 
увеличена с половин щатна бройка, съгласно решение на ВСС по протокол 
№ 13/10.03.2016г. „Системен администратор“, който работи и в Районен 
съд – Трън и Районен съд - Брезник на половин щат.  

Функциите по почистване и снабдяване в момента не са възложени 
на друг съдебен служител, поради изискванията на Класификатора и във 



връзка с разпоредбите на ЗФУКПС и изградената на тази основа СФУК в 
Районен съд – Трън. 

Куриерските функции се изпълняват от съдебните служители. 
Всички съдебни служители се включват в изпълняване на 

почистващи и снабдяващи функции, когато това е необходимо. 
В съда няма щатни бройки за секретар- “Бюро съдимост”и 

деловодител регистратура, но те успешно се изпълняват от двама съдебни 
служители. Всички съдебни служители изпълняват и функции на чистач, 
куриер и снабдител. 

През 2019 година са атестирани всички съдебни служители, съгласно 
правилата на ПАС. След направени атестации и  с оглед постигнатите 
реални резултати всички съдебни служители са получили оценки. Двама 
съдебни служители, придобиха право да бъдат повишени в ранг. Същите 
са повишени считано от 01.01.2020г., на основание три последователни 
оценки не по-ниски от "оценка 2", съгласно изискванията на чл. 170, ал. 1 
ПАС. 

През 2019 година бяха осигурени средства за корекция на зрението 
на девет магистрати и съдебни служители, работещи с видеодисплей. 

 
 
V. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 
Районен съд - Трън се помещава в най-старата съдебна палата в 

региона на Окръжен съд гр. Перник, която е построена през 1946 год. 
върху парцел, дарен от Община гр.Трън на Министерство на правосъдието 
за Съдебна палата. С акт за държавна собственост на Областния управител 
на Област Перник, цялата сграда е актувана като публична държавна 
собственост през 2010 г. Съгласно промените на ЗСВ от 2016г., 
собствеността премина от Министерство на правосъдието на Висшия 
съдебен съвет.  

През предходния отчетен период, редица течове и проблеми в 
тръбната мрежа на отоплителната инсталация и отводнителната система на 
покрива на Съдебна палата, доведоха до необходимостта от извършване 
спешни действия по цялостна подмяна на изградената тръбна мрежа на 
отоплителна инсталация и подмяна на водоотвеждащата система на 
покрива на съда. И двете дейности бяха доведени до положителен краен 
резултат. Мога да отбележа, че има намаление разхода на горивото за 
отопление, въпреки че отоплителен сезон 2019/2020 не е приключил. Към 
настоящия момент няма течове в отоплителната система. Също така се 
реши проблема с отвеждането на водата, чрез цялостната подмяна на 
системата на покрива. 

 През предходния отчетен период извършихме анализ на състоянието 
на дограмата на Съдебна палата, в помещения и коридори, където не е 
подменена и се отправиха искания до Висш съдебен съвет. Също така с 



оглед постигане на по-висока енергийна ефективност, подменихме част от 
остарялата, дървена дограмата на сградата на съда и поставихме 
алуминиева дограма. 

 
През предходния отчетен период закупихме UPS за сървър, което 

доведе до непрекъснат работен процес и осигури работата на 
компютърната техника в съда. През настоящата година планираме да 
осигурим средства за  закупуване на нов сървър за сървърното помещение, 
тъй като нарастват нуждите от съхранение на информационни масиви, 
свързано както с въвеждането на ЕПЕП, така и все по-нарастващата 
необходимост от съхранение на различни информационни масиви и 
архиви.  

В Районен съд - Трън работи деловодна програма на 
„Информационно обслужване“ АД - клон Варна „САС-Съдебно 
деловодство”. Бюро за съдимост при Районен съд - Трън работи с 
програмен продукт АИС - „Бюра съдимост”, поддържан от „Индекс-  
България” ООД.  През отчетната 2019г. съдиите, съдията по вписвания, 
държавния съдебен изпълнител и съдебните служители ползваха правно – 
информационна система – „Апис”. Главният счетоводител работи със 
счетоводна софтуерна програма „Поликонт”, поддържан от „С+С 
Аутоматион” ООД.  На същата фирма е софтуера и за програма „Труд и 
работна заплата”.  В счетоводството на съда се използва и програмен 
продукт „Конто”, предоставен от Висшия съдебен съвет. За разпределение 
на постъпилите дела, в съда се използваше единствено програмата  
Централизирана система за случайно разпределение на делата/ЦССРД/, 
предоставена от Висшия съдебен съвет. От 2016 г. се използва и система за 
отчитане на натовареността на съдиите СИНС. През 2017г. се закупи и 
програмен продукт “JES”, с който работи Държавния съдебен изпълнител 
и съдебният деловодител – ДСИ, като през предходния отчетен период се 
осигури и достъп до РБСС към БНБ чрез програмния продукт“JES” за 
нуждите на държавния съдебен изпълнител. 

През отчетния период всеки един от магистратите и служителите е 
ползвал сравнително съвременна и отговаряща на нуждите му компютърна 
конфигурация. В края на отчетната година бе закупена още една 
компютърна конфигурация за административния секретар.  

Закупихме диск, необходим за осигуряване на възможността данните 
да бъдат  архивирани на още един носител, каквото е изискването на 
законодателя.  Това ще повиши сигурността на съхраняваните данни в 
информационните системи и масиви, ползвани в съда.  

През 2019 година канцеларски и аксцедентни материали са 
закупувани за обезпечаване на нуждите и за осигуряване на 
правораздавателния процес.  

В съда и през отчетния период не бе изградена регистратура по 



ЗЗКИ. За  обособяване на адвокатска стая ще се използва кабинет на първи 
етаж, за което е нужно същият да бъде ремонтиран и преустроен за 
нуждите на адвокатите. 

Предстои доизграждане на видеонаблюдението, което да обхване 
изцяло периметъра на сградата на съда за сигурност на информационния 
масив и движимите ценности в  сградата на съда. 

Неразрешените в отчетния период проблеми остават основна цел и 
задачи с приоритетно значение, които се надявам да бъдат разрешени през 
2020 година. През предходният отчетен период се направиха искания до 
ВСС за осигуряване на средства частична подмяна на покривната 
конструкция на покрива на съда, поради установени течове при 
направените обследвания от независим външен оценител, както и изолация 
на подпокривното пространство с цел повишаване на енергийната 
ефективност. Средства не бяха осигурени. През 2020 година се надяваме да 
извършим планираните дейности, включително да подменим останалата 
дървена дограма на цялата съдебна палата, и на третия етаж, където 
същата е морално изхабена.  Цел за 2020 година е да обновим фасадата на 
Съдебна палта,  чрез ремонт на компрометирани участъци и цялостно 
пребоядисване на фасадата.  

 
VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В заключение може да се посочи, че през отчетната година дейността 

по правораздаване в Районен съд - Трън е била организирана добре. 
Съдиите и съдебните служители правят необходимото, според 
възможностите си, за осъществяване на функциите на съда като гарант за 
законност.  

През 2019 година отбелязахме 140 - годишен юбилей от създаването 
на Трънски окръжен съд (юни 1879 г.). В тази връзка представихме две 
изложби. Едната беше подготвена от документи и материали от архивния 
фонд на съда, а другата беше предоставена от Народното събрание, по 
повод „140 години от Учредителното събрание и приемането на 
Търновската конституция“. 

На мероприятието бяха връчени грамоти на всички съдебни 
служители.  

Основните цели за 2020 г. ще продължат да са свързани с 
повишаване качеството и бързината на правораздавателната дейност, 
повишаване квалификацията на съдиите и съдебните служители. 
Приоритет са планираните ремонтни дейности и подмяната на дограмата.  

 
Административен ръководител - 
Председател на Районен съд - Трън: /п/ 

                                                            / П. Симеонов / 


