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ДОКЛАД  

 
ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГР.ЧЕПЕЛАРЕ  

ПРЕЗ 2018 ГОДИНА 
 
 
 

I. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 
 
Настоящият доклад е изготвен на основание чл. 80, ал. 1, т. 12 от Закона за съдебната 

власт и представлява отчет за дейността на Районен съд - Чепеларе за календарната 2018 
година. Данните, изложени в доклада, са на база изготвените статистически отчети за 
дейността на Районен съд – Чепеларе за 2018 г. и указанията на Комисията по правни 
въпроси на ВСС, за обхвата и структурата на годишните доклади за прилагането на Закона и 
дейността на съдилищата в Република България. В края на доклада се прилагат и 
статистически таблици.  
 

Отчетната 2018 година е започнала с 61 броя висящи дела, постъпилите през 
годината са 462 броя, 1 брой НЧХД е върнато за продължаване на съдопроизводствените 
действия или всичко за разглеждане дела през годината са били 524 броя. 

 
В сравнение с предходната 2017 г. се забелязва намаление на броя на постъпилите 

дела с общо 70 броя, като гражданските дела са с 64 броя по-малко, а наказателните - с 6 
броя. /фиг.1/  
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1. Брой дела за разглеждане /висящи/ към 01.01.2018 г. – общо 61 броя, от които: 
 
Граждански дела – 39 броя, в т.ч. граждански дела по общия ред – 35 броя, частни 

граждански дела - 1 брой, дела по чл. 410 и чл. 417 ГПК – 3 броя, или 13 % от общия брой 
граждански дела за разглеждане през 2018 г.  

 
Наказателни дела - 22 броя, в т. ч: НОХД – 3 броя, НЧХД – 4 броя, ЧНД – 1 брой, 

АНД – 14 броя, или 9 % от общия брой наказателни дела за разглеждане през 2018 г.  
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2. Брой свършени /всичко/ дела в края на 2018 г.  
 
Общо свършени - 463 броя, от които в срок до 3 месеца – 430 броя, или 93 %. 

Останали несвършени – 61 броя или 12 % от всички 524 броя дела за разглеждане.  
 
Процентно изразена срочността на разглеждане на делата за 2018 г. е показана в 

Таблица № 1.  
 
 
  
 
 
 
 

 
 
Анализът е както следва:  
Срочността на разглеждане на делата в 3-месечния срок в Районен съд Чепеларе през 

2018 г. е повишена с 2 % спрямо 2017 г. и с 4 % спрямо 2016 г., която е била 89 %.  
 
Граждански дела – несвършени от предходен период 39 броя, новообразувани през 

2018 г. са 252 броя или общо за разглеждане – 291 броя дела. От тях свършени в края на 
годината – 256 броя, като свършените в срок до 3 месеца са 237 броя. Свършените в извън 3-
месечния срок са 19 броя дела, които са с предмет – делба, вещни и облигационни искове. От 
тях: свършените в срок от 3 до 6 месеца са 14 броя, 3 броя - в срок до 1 година и само 2 броя 
дела – над 1 година.  

 Останали несвършени в края на отчетната година са 35 броя, при 39 броя за 2017 г. 
и 29 броя за 2016 г. От останалите несвършени граждански дела, само 2 броя дела са с 
изтекъл срок над 1 година, съответно 1 г. и 6 м. и 1 г. и 3 м. Същите са отразени в справка ІІ, 
като несвършени дела от 1-3 години. Причината за разглеждане на тези 2 дела за срок над 1 
г. е, че са с предмет на делото - делба. По цитираните дела има постановени решения, с 
които е допусната делба. Същите са били обжалвани, въззивната инстанция е потвърдила 
постановените от ЧлРС съдебни актове и делата продължават за разглеждане във втора фаза 
– по възлагане на допуснатите до делба имоти. От останалите несвършени дела - 2 броя са 
били спрени на осн. чл. 229, ал.1, т.1 ГПК, за срок от 6 м. Останалите несвършени дела, са 
постъпили през месеците октомври, ноември и декември.  

Процентното съотношение на свършените в края на годината граждански дела, 
спрямо всичко за разглеждане дела е 88 %, при 89 % през 2017 г. и 2016 г., или с 1 % този 
показател е намален. Процентното съотношение на свършените в срок до 3 месеца спрямо 
всички решени в края на годината е 93 %, при 91 % през 2017 г. и 87 % през 2016 г., което 
сочи, че срочността на разглеждане на делата в 3 м. срок е повишена спрямо предходната 
2017 г. с 2 %. Съответно процентното съотношение на решените, в извън 3-месечния срок 
спрямо всички решени през 2018 г. граждански дела е 7 %, при 9 % през 2018 г. и 13 % през 
2016 г. Процентното съотношение на останалите несвършени спрямо всичко за разглеждане 
граждански дела е 12 %, при 11 % през 2017 г. и 12 % през 2016 г. 

Основни причини за нерешаване на делата в тримесечен срок:  
1) Изключителни затруднения с призоваването на лица с местоживеене в гр. София, 

несвоевременно връщане или оформяне на разписките на изпратените призовки на такива 
лица от страна на призовкарите в Районен съд София.  

2) Ненамирането на адресатите на посочените адреси и необходимостта от 
извършване на справки за постоянния адрес на ответниците в НБД „Население” и 
повторното изпращане на съдебните книжа за връчване, отнема повече от месец, а по - 
някога и два. Освен това, съгласно чл. 47, ал.3 ГПК при неоткриване на ответника, съдебните 
книжа се изпращат и за връчване по месторабота. 

ВИДОВЕ ДЕЛА 
Общо 

свършени 
Свършени до 

три месеца 
Процент спрямо 

свършените 

ГРАЖДАНСКИ 256 237 93 % 

НАКАЗАТЕЛНИ 207 193 93 % 

ОБЩО 463 430 93 % 
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3) Непредставянето на заключения по назначени експертизи своевременно. 
Причините са обективни – с определението си по чл. 140 ГПК, с което съдът назначава 
експертизи и насрочва съдебно заседание в рамките на един месец се определя и срок за 
внасяне на депозит за вещи лица, едва след връчване на това определение страната следва да 
внесе депозита като представи вносна бележка за това в съда и съда да изпрати делото на 
вещото лице, което да представи своето заключение в едноседмичен срок преди насроченото 
съдебно заседание съгласно чл. 199 от ГПК. Особено силно гореказаното важи за 
експертизите по граждански дела, които се разглеждат като бързи производства, съгласно чл. 
310 и следващите от ГПК. Предвид невъзможността тези процесуални действия да се развият 
в срокове се налага провеждане на второ съдебно заседание. 

 
Наказателни дела – несвършени от предходен период 22 броя, постъпили през 2018 

г. - 210 броя, 1 брой НОХД е върнато на ЧлРС за ново разглеждане, 1 брой НОХД - внесено 
повторно, след прекратяване на съдебното производство на осн. чл. 382, ал.8 от НПК и 
върнато на прокурора и 1 брой НЧХД - върнато за продължаване на съдопроизводствените 
действия, или всичко за разглеждане - 233 броя, от тях свършени в края на годината – 207 
броя, от които в срок до 3 месеца са свършени – 193 броя. Решени в извън 3-месечния срок 
са 14 броя дела. Остават несвършени в края на отчетната година 26 броя.   

Процентното съотношение на свършените в края на годината, спрямо всичко за 
разглеждане дела е 89 % при 91 % през 2017 г. и 92 % през 2016 г., или броя на решените 
през 2018 г. дела е намален с 2% спрямо свършените през 2017 г. и с 3 %, спрямо свършените 
пез 2016 г. Процентното съотношение на свършените в срок до 3 месеца спрямо всички 
решени в края на годината е 93 %, при 91 % през 2017 г. и 92 % през 2016 г., което показва, 
че и срочността на разглеждане на наказателните дела в 3-месечния срок е повишена с 2 %. 
Съответно, процентното съотношение на свършените в извън 3-месечния срок спрямо 
всички решени наказателни дела е 7 %, при 9 % през 2017 г. и 8 % през 2016 г. Процентното 
съотношение на останалите несвършени спрямо всичко за разглеждане наказателни дела е 
11 %, при 9 % през 2017 г. и 8 % през 2016 г, или броят на приключилите дела през 2018 г. е 
намален с 2 %. 

Основни причини за нерешаване на делата в тримесечния срок са: неявяване на 
подсъдим или свидетел, искания направени от подсъдими в съдебно заседание за отлагане на 
делото за упълномощаване на защитник, искания от пълномощниците на подсъдимите за 
отсрочване на заседания, поради служебна ангажираност по дела пред други съдилища, за 
назначаване на експертизи, както и постъпване на обвинителен акт и образуване на дела 
непосредствено преди или по време на съдебната ваканция.  

Останалите несвършени наказателни дела са 26 броя, от които: НОХД – 4 броя, 
НЧХД - 3 броя, ЧНД – 1 брой и АНД – 16 броя, като всички дела са образувани през 
месеците октомври, ноември и декември на 2018 г. 

 
2.1. Брой решени дела по същество – анализ по видове. 
 
Със съдебен акт по същество, през отчетната 2018 г., са завършили общо 217 броя от 

всичко за разглеждане граждански дела 291 броя, както следва: 
- граждански дела по общия ред    -    54 броя 
- производства по чл.310 ГПК    -      2 броя 
- административни дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ  -     0 броя 
- частни граждански дела    -    23 броя 
- дела по чл. 410 и 417 от ГПК   -  138 броя 
- други граждански дела    -      0 броя 
 
Процентното съотношение на решените през 2018 г. граждански дела със съдебен 

акт по същество, спрямо всичко свършени дела е 85 %, при 83 % през 2017 г. и 82 % през 
2016 г., или този показател е повишен с 2 % спрямо предходната 2017 година.  
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Процентното съотношение на решените граждански дела със съдебен акт по 

същество спрямо всички граждански дела за разглеждане е 75 %, при 74 % през 2017 г. и 
73 % през 2016 г., или този показател също е повишен с 1% спрямо предходната 2017 година.  

 
Със съдебен акт по същество през отчетната 2018 г. са завършили общо 157 броя от 

всичко за разглеждане наказателни дела 233 броя, както следва: 
 - НОХД    -   7 броя  
 - НЧХД    -   5 броя 
 - Дела чл. 78а НК  -   8 броя 
 - ЧНД    - 68 броя 
 - АНД    - 67 броя  
 - УБДХ   -   2 броя 
  
Процентното съотношение на решените през 2018 г. наказателни дела със съдебен 

акт по същество, спрямо всичко свършени дела е 76 %, при 86 % през 2017 г. и 84 % през 
2016 г. Процентното съотношение на свършените наказателни дела със съдебен акт, спрямо 
делата за разглеждане е 67 %, при 78 % през 2017 г. и 77 % през 2016 г. Като извод може да 
се каже, че се забелязва намаляване на дела на свършените дела със съдебен акт по същество, 
поради наложилата се тенденция на увеличаване на броя на прекратени производства, 
поради сключено споразумение по чл. 382 – 384 НПК. 

 
2.2. Брой прекратени дела – анализ на причините. 
  
За отчетната 2018 година са прекратени 89 броя дела, при 81 броя през 2017 г., което 

е с 8 броя повече. 
 
Анализът по видове е както следва: 

прекратени граждански дела – 39 броя, от които:  

- граждански дела по общия ред - 15 броя, от тях: 4 броя - прекратени поради 
постигната спогодба и 11 броя по други причини, а именно: 1 брой - поради оттегляне на 
иска, 5 броя – поради отказ от иска, 2 броя - поради недопустимост на иска, 1 брой - поради 
неотстранени нередовности в определения срок, 1 брой - прекратено на осн. чл. 238, ал.2 
ГПК и по 1 брой производството е прекратено на основание чл. 27, вр. с чл. 24 
Регламент/ЕС/ № 1215/2012 г., тъй като ЧлРС не е компетентен да разгледа спора по делото. 

- административни дела по ЗСПЗЗ и ЗВЗГФ – 1 брой е прекратено, поради 
недопустимост на жалбата, подадена извън законоустановения срок. 

- частни граждански дела - 3 броя, от които: 1 брой – прекратено и изпратено за 
разглеждане по подсъдност на РС-Пловдив и 2 броя - поради недопустимост на молбата. 

- дела по чл. 410 и 417 от ГПК - 20 броя са прекратени и изпратени за 
разглеждане по подсъдност на други съдилища. 

 
прекратени наказателни дела, общо - 50 броя, от които: 
 
- НОХД – 34 броя, от тях: образувани по внесено споразумение по чл. 382 НПК - 15 

броя и 16 броя приключили със споразумение по чл.384 НПК; 1 броя НОХД е прекратено на 
и върнато на прокурора за отстраняване на допуснато на досъдебното производство 
съществено и отстранимо нарушение, и 2 броя НОХД - прекратени и върнати на прокурора, 
на осн. чл. 382, ал.8 НПК, поради неодобрени от съда споразумения, противоречащи на 
закона;  
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- НЧХД – 2 броя, от които: 1 брой е прекратено на осн. чл. 24, ал.5, т.3 НПК, поради 
постигнато помирение в съдебно заседание между тъжителката и подсъдимия и 1 брой е 
приключило поради оттегляне на тъжбата от страна на частния тъжител; 

- ЧНД – 3 броя, от тях: 1 брой е прекратено поради недопустимост на молбата за 
реабилитация и 2 броя ЧНД - поради непроведен разпит пред съдия по чл. 223 НПК на 
неявили се свидетели; 

- АНД – 11 броя, от които: 8 броя са прекратени и изпратени за разглеждане по 
подсъдност на други съдилища и 3 броя – прекратени поради недопустимост на жалбата, тъй 
като е просрочена. 

 
3.Брой обжалвани и протестирани, резултати от въззивна и касационна 

проверка, изводи. 
 
За отчетния период са обжалвани и протестирани общо 61 броя дела, при 65 през 

2017 г. и при 70 броя през 2016 г., разпределени по видове, както следва: 
 
Граждански дела - общо 22 броя, от които: 
- граждански дела по общия ред  -  21 броя 
- дела по чл. 410 и 417 от ГПК  -    1 брой 
 
 
Наказателни дела – общо 39 броя, от които: 
- НОХД  -   2 броя 
- НЧХД -   4 броя 
- АНД  - 33 броя 
 
Анализ:  
Броят на обжалваните и протестирани граждански и наказателни дела през 2018 г. е 

намален с 4 броя дела спрямо предходния отчетен период. 
Запазва се броят на обжалваните през 2018 г. граждански дела спрямо броя на 

обжалваните дела през предходния отчетен период. 
Намален е броят на обжалваните и протестирани през 2018 г. наказателни дела - с 4 

броя, при общо обжалвани и протестирани през 2017 г. - 43 броя и 45 броя през 2016 г., като 
намалението е предимно на броя на обжалваните наказателно общ характер дела. Може да се 
каже, че се запазва броят на обжалваните дела от административно наказателен характер, 
който е 33 броя, при 35 броя през 2017 г. и 33 броя през 2016 г. 

 
 
Оценка за качеството на съдебните актове в съответствие с показателите от 

справката за резултатите от върнати обжалвани и протестирани дела на РС - Чепеларе 
през 2018 г. 

 
През отчетния период са върнати 74 броя обжалвани и протестирани дела, от които 

65 броя – решения и присъди, и 9 броя определения.  
 
Резултатите от касационната и въззивната проверка на съдебните актове на 

върнатите дела през отчетния период по видове и съдии са както следва: 
 
- за граждански дела - 24 броя, от които 17 решения и 7 броя определения; 
- за наказателни дела – 50 броя, от които 48 присъди и решения и 2 бр. определения;  
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  По съдии: 

 
 

Анализ: Обобщеният анализ на оценката за качеството на съдебните актове, в 
съответствие с показателите от справката на върнатите обжалвани и протестирани дела, на 
дейността на РС-Чепеларе през 2018 г. е: 

- оставени в сила /потвърдени/ - 56 броя, при 82 броя през 2017 г. и 72 бр. през 2016 г.; 
- изменени съдебни актове        -  4 броя,  при 12 броя през 2017 г. и  1 бр. през 2016 г.;  
- отменени съдебни актове       -  14 броя, при 20 броя през 2017 г. и 12 бр. през 2016 г. 

 
 
В процентно отношение, стойностите имат следното изражение: 
 

Години 
Обжалвани и върнати от 

въззивна/касационна 
проверка 

Потвърдени Изменени Отменени 

2018 г. 74 76 % 5 % 19 % 

2017 г. 114 72 % 10 % 18 % 

2016 г. 85 85 % 1 % 14 % 

 
 
Извод: Процента на отменените съдебни актове, спрямо всички обжалвани и 

върнати дела през 2018 г. е 19 %, който е увеличен с 1 % спрямо отменените съдебни актове 
през 2017 г. и с 5 % спрямо отменените съдебни актове през 2016 г. 

 
 
4. Средна натовареност на съдебния район по видове дела за разглеждане – 

наказателни и граждански, както и спрямо общия брой дела и спрямо свършените 
дела. Сравнителен анализ за три години назад. 

 
През отчетната 2018 г. се наблюдава намаление на броя на постъпилите граждански 

и наказателни дела. 

 

ВИДОВЕ ДЕЛА 
Общо обжалвани и върнати 

от въззивна/касационна 
проверка 

Потвърдени 
 

Изменени 
 

Отменени 
 

ГРАЖДАНСКИ 24 21 3 - 

НАКАЗАТЕЛНИ 50 35 1 14 

ОБЩО 74 56 4 14 

Потвърдени Изменени Отменени 
ИМЕ НА СЪДИЯ 

Общо 
обжалвани и 

върнати  гр. д. нак.д общо гр.д. нак.д общо гр.д. нак.д общо 

СЛАВКА 
КАБАСАНОВА 

41 14 18 32 1 1 2 - 7 7 

ДЕСИСЛАВА 
ПЕТРОВА 

32 6 17 23 2 - 2 - 7 7 

ИГНАТ КОЛЧЕВ-
командирован съдия 

1 1 - 1 - - - - - - 

ВСИЧКО:  74 21 35 56 3 1 4 - 14 14 
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Постъпилите през 2018 г. граждански дела са 252 броя или с 64 броя по-малко от 

постъпилите през 2017 г. – 316 броя, при 230 броя през 2016 г.  
 
През 2018 г. в Районен съд – Чепеларе, на основание чл. 23, ал. 3 ГПК, са изпратени 

за разглеждане 4 броя граждански дела от РС – Девин и 1 брой от РС – Златоград. Поради 
отвод на съдиите от РС – Девин, от ВКС е изпратено за разглеждане и 1 брой АНД. 
Районният съдия от ЧлРС - Десислава Петрова, със заповед  на председателя на Окръжен 
съд-Смолян, бе командирована за разглеждане на дела в РС-Мадан, за периода от 23.10.2017 
г. до 19.01.2018 г., като през месец януари 2018 г., същата е свършила 10 броя граждански 
дела. Другият районен съдия и председател - Славка Кабасанова бе командирована в РС- 
Девин за разглеждане на 1 брой АНД по Указа за борба с дребното хулиганство. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Направените през 2018 г. отводи в Районен съд – Чепеларе са само 2 броя. Същите 
са постановени на основание чл. 22, ал.1, т. 2 от ГПК- поради роднинска връзка на съдия 
докладчика със процесуалния представител - адвокат на ответника. 

Постъпили 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Граждански 230 316 252 

Наказателни 189 216 210 

Общо 419 532 462 
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През настоящата отчетна година постъпилите граждански дела са 252 броя, или с 64 
броя по-малко от предходната 2017 г. и с 22 броя повече от постъпилите през 2016 г.  

 
Анализ:  
Намалението на броя на постъпилите граждански дела през 2018 г. е при делата по 

общия ред – със 13 броя, по частните граждански дела – с 22 броя и при делата по чл.410 и 
чл. 417 от ГПК - заповедни производства – с 32 броя. 

Намалението на броя на постъпилите през 2018 г. граждански дела, считаме за 
последица от икономическата обстановка в страната и в частност в съдебния район. Делата 
по чл.410 и чл. 417 от ГПК- заповедни производства, и през настоящата година заемат 62% 
от общия брой на постъпилите граждански дела.  

Наблюдава се намаление на гражданските дела, разглеждани по общия ред – 66 броя, 
при 79 броя през 2017 г. и 60 броя през 2016 г.; при частните граждански дела – 26 броя, при 
48 броя през 2017 г. и 26 броя през 2016 г.; при делата по чл.410 и чл. 417 от ГПК - заповедни 
производства – 155 броя, при 187 броя през 2017 г. и 137 броя през 2016 г. Намаление на 
броя на постъпилите граждански дела се наблюдава при производствата по чл. 310 ГПК с 1 
брой, при 2 броя през 2017 г. и 7 броя през 2016 г. 

Не са образувани дела по искове с правно основание чл.79 вр. чл.258 ЗЗД 
(неизпълнение по договор за изработка), каквито бяха разглеждани през предходните 
години, предвид спад на икономическата активност в сферата на строителството, не се 
образуват и производства с предмет чл.14 ал.4 ЗСПЗЗ особено характерни за района през 
предходните години. 

 
Броят на новопостъпилите през 2018 г. наказателни дела е – 210 броя, или с 6 броя 

по-малко от постъпилите през 2017 г. – 216 броя, при 189 броя през 2016 г. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Анализ:  
Постъпилите през 2016 г. наказателни дела са били 189 броя, през 2017 г. – 216 броя, 

а през настоящата отчетна 2018 г. - 210 броя. Постъплението на наказателни дела през 
настоящия отчетен период е с 6 броя по - малко от предходния и с 21 броя повече от 
постъпилите през 2016 г. дела.  

 
 

РАЙОНЕН СЪД - ЧЕПЕЛАРЕ

Постъпили   наказателни дела  за  периода  от  2016г. - 2018

г.
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Увеличение от 14 броя наказателни дела има в броя на постъпилите дела от 

наказателно общ характер, спрямо постъпилите през 2017 г. - 28 броя и 25 броя през 2016 г., 
и при ЧНД от досъдебното производство-разпити – с 6 броя, при 17 броя през 2017 г. и 27 
броя през 2016 г. 

Намаление в броя на постъпилите наказателни дела има при делата по чл. 78а от НК 
– с 12 броя, спрямо постъпилите през 2017 г. - 20 броя и 12 броя през 2016 г., при частните 
наказателни дела – с 12 броя, при 60 броя през 2017 г. и 46 броя през 2016 г., както и в броя 
на административно наказателните дела /АНД/ - 82 броя, които са с 2 броя по-малко от 
постъпилите през 2017 г. - 84 броя, и 71 броя през 2016 г.  

 
Натовареността на съдебния район от гледна точка на свършените дела спрямо 

общия брой дела за отчетния и предходните два годишни периоди е следната: 
 
- през 2016 година са свършени 427 дела, при разглеждани 473 броя дела - 90 % 
- през 2017 година са свършени 520 дела, при разглеждани 581 броя дела - 90 %. 
- през 2018 година са свършени 463 дела, при разглеждани 524 броя дела - 88 %. 
 
Т.е. през отчетния период, процента на средна натовареност в РС-Чепеларе спрямо 

свършените дела е 88%, който процент е около средния за съдебния район, отчетен в 
предходния отчетен период. 

 
 
5. Средна натовареност на съдиите. Тежест на видове разпределени и решени 

дела и качество на съдебните актове. 
 
За районен съд гр.Чепеларе има утвърдени 2 /две/ щатни бройки за районни съдии, 

като едната длъжност, изпълнява и задълженията на административен ръководител. 
 

Дейността си Районен съд – Чепеларе през 2018 г. развиваше под 
административното ръководство на Славка Кабасанова, заела длъжността „административен 
ръководител – председател” на 29.04.2015 г., след проведено изслушване пред Висшия 
съдебен съвет, за втори мандат. 

Съдия Десислава Георгиева Петрова, встъпи в длъжност „съдия” в Районен съд-
Чепеларе на 16.03.2015 г., в изпълнение на решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 
2/15.01.2015 г., след успешно класиране на проведен по ЗСВ конкурс.  

  
Дейността на съдиите, разглеждали делата в Районен съд – Чепеларе през 2018г.  
 
По постъпления - през 2018 г.:  
 
 

Постъпили дела  
ИМЕ НА СЪДИЯ 

Граждански Наказателни Общо 

 
СЛАВКА КАБАСАНОВА – Председател на РС-Чепеларе – 12 м. 

130 105 235 

  
ДЕСИСЛАВА ПЕТРОВА –съдия в РС-Чепеларе - 12м. 

120 104 224 

 
ИЛЯНА ЗЕЛЕВА – командирован съдия 

2 1 3 

 
ОБЩО 

 
252 

 
210 

 
462 
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Свършени дела на всеки от съдиите за отчетния период: 
 

Свършени дела  
ИМЕ НА СЪДИЯ 

Граждански Наказателни Общо 

 
СЛАВКА КАБАСАНОВА – Председател на РС-Чепеларе – 12м. 

 
135 

 
111 

 
246 

 
ДЕСИСЛАВА ПЕТРОВА – съдия в РС-Чепеларе -12 м. 

 
119 

 
95 

 
214 

 
ИЛЯНА ЗЕЛЕВА – командирован съдия 2 1 3 

 
ОБЩО 

256 207 463 

  
 
Действителната натовареност на магистратите, разглеждали делата на РС-

Чепеларе през 2018 г., изчислена на база действително отработени човекомесеци за всеки 
съдия, спрямо броя на разглежданите и свършените дела от всеки един, е както следва: 

 

Име на съдията 
и отработени човекомесеци 

Дела за 
разглеждане 

Брой дела 
разглеждани 

месечно 

Свършени 
дела 

Брой 
свършени 

дела месечно 

 
СЛАВКА КАБАСАНОВА-Председател -12 м. 

 
287 

 
24 

 
246 

 
21 

 
ДЕСИСЛАВА ПЕТРОВА – съдия - 12 м 

 
234 

 
20 

 
214 

 
18 

 
ИЛЯНА ЗЕЛЕВА – командирован съдия 3  3 

 
 

 
ОБЩО – 24 м.  

 
524 

 
22 

 
463 

 
19 

 

 
Тежестта на видовете, разпределени и решени дела по съдии и качеството на 

съдебните актове са отразени в приложените 8 броя таблици, за дейността на Районен съд 
Чепеларе през 2018 г. 

 

Анализ: 
Видно от статистическите отчети за дейността на РС-Чепеларе през 2018 г., за 12 

месеца съдия Кабасанова е разгледала общо 287 броя дела, от които 127 броя наказателни 
дела и 160 броя граждански дела, или същата е работила при 24 % натовареност, като е 
свършила общо 246 броя дела, или 111 броя наказателни дела и 135 броя граждански дела – 
21 % натовареност, или по-ясно казано, същата месечно е разглеждала по 24 броя дела и 
свършила - по 21 дела. 

 
Десислава Петрова, встъпи в длъжност „съдия” в Районен съд – Чепеларе на 

16.03.2015 г.  
През 2018 г. съдия Петрова е разгледала общо 234 броя дела, от които 105 броя 

наказателни дела и 129 броя граждански дела, или същата е работила при 20 % натовареност, 
като е свършила общо 214 броя дела, от които 95 броя наказателни дела и 119 броя 
граждански дела – 18 % натовареност, или същата месечно е разглеждала по 20 броя дела и 
свършила - по 18 дела. 

 
Магистратите в Районен съд – Чепеларе по щат са двама. Разпределението на делата 

се извършва в Централизираната система за случайно разпределение на делата (ЦССРД ) от 
административния ръководител, а в негово отсъствие от районния съдия, при процентната 
натовареност на всеки съдия – 100 % за всяка група. 
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Натовареността по щат на магистратите в РС - Чепеларе, за отработени 24 
човекомесеци, при 2 заети щатни бройки, през 2018 г. е: 

 
- спрямо общия брой дела за разглеждане – 21.83 %, 
при 24.21 % през 2017 г. и 19.71 % през 2016 г.,  
 
- спрямо общия брой на свършените дела - 19.29 %, 
 при 21.67 % през 2017 г. и 17.79 % през 2016 г.,  
 

Действителната натовареност на магистратите в РС - Чепеларе, за отработени 24 
човекомесеци, при 2 заети щатни бройки, през 2018 г. спрямо общия брой дела за 
разглеждане е 21.83 % и спрямо общия брой на свършените дела - 19.20 %.  

Както е посочено по-горе, магистратите в РС – Чепеларе са двама и постъпилите 
дела се разглеждат на принципа на случайния избор, но за коректност и за целите на 
статистическата отчетност, посочваме каква би била натовареността при работа за 12 месеца 
на един граждански съдия по щат и един наказателен съдия по щат, а именно: 

- спрямо общия брой граждански дела за разглеждане - 24.25 % ; 
- спрямо общия брой на свършените граждански дела - 21.33 %; 
- спрямо общия брой наказателни дела за разглеждане - 19.42 % ; 
- спрямо общия брой на свършените наказателни дела - 17.25 %. 

 
5.1. Структура на осъдената /наказаната/ престъпност. 

  
Видове и брой по глави на НК:  
- Престъпления против собствеността – 1 брой останало несвършено от 

предходен период, постъпили през годината - 7 броя НДОХ. Общо свършени са 7 броя, от 
тях – решени по същество с произнесена присъда и разгледани по реда на съкратеното 
съдебно следствие - 2 броя, 4 броя са приключили със споразумение, съответно по чл. 382 от 
НПК – 3 броя и споразумение по чл. 384 от НПК – 1 брой, 1 брой е прекратено на осн. чл. 
382, ал.8 от НПК и върнато на районния прокурор, и 1 брой е останало несвършено в края на 
отчетния период; 

- Престъпления против стопанството – постъпили през годината - 2 броя НДОХ, 
от които: 1 брой е приключило със споразумения по чл. 382 НПК и 1 брой - прекратено на 
осн. чл. 382, ал.8 от НПК и върнато на районния прокурор;  

- Общоопасни престъпления – 2 броя останали несвършени от предходния 
период, постъпили през годината 32 броя, от които - 1 брой бързо производство. Общо 
свършени са 32 броя, от тях решени по същество с произнесена присъда – 5 броя, от които - 
1 брой е разгледано по реда на съкратеното съдебно следствие, 26 броя са приключили със 
споразумение, съответно по чл. 382 от НПК – 11 броя и със споразумение по чл. 384 от НПК 
– 15 броя, и 1 брой е прекратено и върнато на районния прокурор за отстраняване на 
отстранимо съществено нарушение на процесуалните права на обвиняемия. Два броя дела са 
останали несвършени в края на отчетния период.  

 
5.2. Относителен дял на осъдителните присъди спрямо внесените прокурорски 

актове по видове престъпления.  
 
За отчетния период – 2018 г., в Районен съд – Чепеларе са внесени 48 прокурорски 

акта от Районна прокуратура – Чепеларе, а именно: 
 
- 40 новопостъпили акта от прокурора, останали от предходен период са 3 броя, 

повторно внесени и образувани под нов номер – 2 броя, или всичко за разглеждане 45 броя 
НОХД. От тях свършени са 41 броя, като 7 броя са решени по същество с произнесена 
присъда и 31 броя са прекратени със споразумение, от които със споразумение по чл. 382 от 
НПК – 15 броя и със споразумение по чл. 384 от НПК – 16 броя, 1 брой НОХД е прекратено 
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и върнато на районния прокурор за отстраняване на допуснато на досъдебното производство 
отстранимо съществено нарушение, 2 броя НОХД са прекратени и върнати на районния 
прокурор, на осн. чл. 382, ал. 8 НПК, тъй като съдът не е одобрил внесените от районния 
прокурор споразумения, и 4 броя са останали несвършени в края на отчетния период; 

- 8 броя са новопостъпилите Постановления за освобождаване от наказателна 
отговорност по чл. 78а от НК, като всички са решени по същество, с наложено наказание 
„глоба”.  

  
Други актове внесени от прокурора – 44 броя: 
- 1 брой искане за постановяване на медицински мерки по чл. 157 Закона за 

здравето; 
- 43 броя – искания от досъдебното производство са внесени от прокурора, от 

които: 3 броя производства- внесени по реда на чл. 243, ал.4 от НПК; искане за налагане на 
обезпечителна мярка на осн. чл. 72, ал.1 от НПК -1 брой; искане за издаване на разпореждане 
за предоставяне на достъп до данни за трафик на осн. чл. 159а, ал.1, ал.2 от НПК– 18 броя; 
искания по чл. 161, ал.1 и ал.2 от НПК, съответно - за даване на разрешение за претърсване и 
изземване – 2 броя и за одобряване на протокол за извършено претърсване и изземване – 19 
броя. 

 
Делът на осъдителните присъди спрямо общо внесените прокурорски актове е 

96 %, както следва: 
- НОХД - 38 броя свършени, с наложени наказания – 85 %, от общо 41 броя 

свършени, от които: 7 броя са решени по същество с произнесена присъда и 31 броя са 
прекратени със споразумение по чл. 381-384 НПК; 

- Постановления за освобождаване от наказателна отговорност по чл. 78а от НК – 
свършени 8 броя, като всички са решени по същество с наложени наказания – 100 %. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Делът на осъдителните присъди спрямо новопостъпилите 40 броя прокурорски 
актове, е както следва: 

- НОХД - 36 броя общо свършени от новопостъпилите акта, с наложени наказания 
90 %, от които:  

- 5 броя НОХД решени по същество с произнесена присъда – 13 %;  
- 31 броя са прекратени със споразумение по чл.381-384 НПК – 77 %, от които: 15 

броя със споразумения по чл. 382 от НПК и 16 броя – със споразумения по чл. 384 от НПК; 
- Постановления за освобождаване от наказателна отговорност по чл. 78а от НК –

новопостъпили 8 броя, от тях всички са решени по същество с наложени наказания – 100 %. 
 
Други актове внесени от прокурора – 44 броя: 
 
- 1 брой - искане за постановяване на медицински мерки по чл. 157 от Закона за 

здравето, решено по същество; 
- 43 броя - искания от досъдебното производство са внесени от прокурора, като 

42 броя са свършени с произнасяне по същество – 98 %. От тях: внесени по реда на чл. 243, 
ал.4 от НПК- 3 броя производства, от които 2 броя решени по същество и 1 брой е останало 
несвършено. Останалите 40 броя искания от досъдебното производство, внесени от 

Внесени прокурорски актове /бр./ Осъдителни присъди /бр./ 

 27 броя – Обвинителни акта 
 15 броя – споразумения по чл. 382 НПК 

38 броя 

 8 броя – АНД по чл. 78 а НК 8 броя 

50 броя 46 броя 
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прокурора са свършени с произнасяне по същество, а именно: искане за налагане на 
обезпечителна мярка на осн. чл. 72, ал.1 от НПК -1 брой; искане за издаване на разпореждане 
за предоставяне на достъп до данни за трафик на осн. чл. 159а, ал.1, ал.2 от НПК– 18 броя; 
искания по чл. 161, ал.1 и ал.2 от НПК, съответно - за даване на разрешение за претърсване и 
изземване – 2 броя и за одобряване на протокол за извършено претърсване и изземване – 19 
броя. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3. Наказана престъпност с влезли в сила присъди и брой осъдени лица в края 

на отчетния период. 
 
- По глава – Престъпления против собствеността – предадени на съд и осъдени са 7 

лица, от които - 3 лица на „лишаване от свобода до 3 г.” - реално, 1 лице е осъдено на 
„глоба”, спрямо - 3 лица е приложено наказание „пробация”. От осъдените, по този текст, 4 
лица са със споразумение по чл. 381 - 384 НПК. 

- По глава – Престъпления против стопанството – съдено и осъдено е 1 лице, на 
„лишаване от свобода до 3 г.”, като изтърпяването на наказанието е отложено на основание 
чл. 66 от НК. Осъденото 1 лице, по този текст, е със споразумение по чл. 382 НПК;  

- По глава – Общоопасни престъпления – предадени на съд и осъдени са 32 лица, от 
които - 29 лица на „лишаване от свобода до 3 г.”, като спрямо 24 лица е отложено 
изтърпяването на наказанието на основание чл. 66 от НК, т.е. спрямо 5 лица – лишаването от 
свобода е реално, 2 лица - на ”глоба” и спрямо 1 лице са приложени пробационни мерки. От 
всички осъдени лица, по този текст, със споразумение по чл. 381 -384 НПК – са 26 лица. 

 
Други видове наказателни дела: 
- НЧХД – предадени на съд 5 лица, от тях 1 е оправдано, на останалите 4 е 

наложено наказание „глоба”. 
- Чл. 78а НК – съдени 8, осъдени 8 лица, като и на 8-те лица са наложени глоби. 
 
Анализът, в края на отчетния период, показва, че от всички предадени на съд 40 

лица, по дела от наказателно общ характер, са осъдени 40 лица, т.е.  100 %. 
 
- Оправдателни присъди – 1 брой по НЧХД.  
 
1. НЧХД № 192/2017 г. С присъда № 5/27.02.2018 г. подсъдимата е призната за 

невиновна, по повдигнатото й с частна тъжба престъпление по чл.148, ал.2 във вр. с ал.1, т.1, 
във вр. с чл.147, ал.1 НК, поради което и на основание чл. 304 от НПК я оправдава. 

 От събраните по делото доказателства е прието за установено, че деянието, за което 
на подсъдимата е повдигнато обвинение не е съставомерно нито от обективна, нито от 
субективна страна, и не е осъществила състава на престъплението по чл.148, ал.2 във вр. с 
ал.1, т.1, във вр. с чл.147, ал.1 НК - клевета нанесена публично, поради което я оправдава. 
Присъдата не е обжалвана и е влязла в сила. 

 
 

Влезли в сила присъди /бр./ Осъдени лица /бр./ 

38 броя - по НОХД  40 

8 броя – по чл. 78а НК 8 

5 броя НЧХД  4 

51 52 
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5.4. Наказателни производства със значим обществен интерес.  
 
В Районен съд Чепеларе през отчетния период не са постъпвали дела със значим 

обществен интерес и цитираните текстове от наказателния кодекс. Въпреки това изпращаме 
информация до Висшия съдебен съвет и Окръжен съд – Смолян, за липсата на такива 
производства. 

  
 6. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ  

 
 6.1. Движение на изпълнителните дела през отчетния период.  

  
През 2018 г. в Съдебноизпълнителна служба при Районен съд Чепеларе, са 

образувани общо 25 броя изпълнителни дела, които по код на статистика са: 
- 7 - публични държавни вземания; 
- 5 - в полза на юридически лица; 
- 2 - за издръжка 
- 8 - в полза на граждани  
- 3 - обезпечителни производства 
 
През 2018 г. и 2017 г. са образуваните равен брой изпълнителни дела – по 25, които 

са с 34 броя дела по-малко от образуваните през 2016 г. - 59 броя. 
През 2018 г., както и през 2017 г. няма образувани изпълнителни дела в полза на 

банки.  
 Останалите несвършени дела от предходен период са 371 броя, новопостъпилите са 

били 25 броя, или през отчетната 2018 г. в СИС е работено по общо 396 броя изпълнителни 
дела.  

 По всички изпълнителни дела докладчик е бил Държавен съдебен изпълнител 
Андрей Пехливанов. 

 В службата през 2018 год. са постъпили 2 броя жалби, които не са уважени при 
разглеждането им от въззивната инстанция.  

  
Прекратените през отчетния период са общо 52 броя дела, от които: 
а/ 32 – поради реализиране на вземането – събран дълг; 
б/ 16 – по други причини 
в/ 4 – изпратени на друг съдебен изпълнител – ДСИ и ЧСИ; 
 

Изпълнителни дела 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

постъпили 59 25 25 

свършени 79 64 52 

 
Сравнителен анализ на свършените изпълнителни дела за предходните два и 

отчетния период 
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През 2017 г. са били прекратени 64 броя дела, при 79 броя през 2016 г., от които: 32 

броя - прекратени поради реализиране на вземането, при 49 броя през 2016 г., 25 броя - по 
други причини, при 17 броя през 2016 г. и 6 броя са били изпратени на друг съдебен 
изпълнител, при 13 броя през 2016 г.  

 
6.2. Събираемост на сумите по изпълнителни дела.  
 
Общо дължимите суми по образуваните изпълнителни дела възлизат на 6 003 003 

лева, от които: 
- образувани от предходни години - 5 935 219 лева;  
- образувани през отчетния период - 67 784.00 лева. 
  
Дължимата сума за събиране по изпълнителните титули, по новообразуваните 

изпълнителни дела през 2018 г., възлиза в общ размер на 67 784.00 лв., която сума е с 220 
546.00 лв. по-малко от дължимата сума през 2017 г. и с 90 718.00 лв. от 2016 г. 

 
СЪБРАНИТЕ СУМИ през отчетната 2018 год. са в общ размер на 247 965.00 лв., 

от които: 
- 13 878.00 лв. са държавни такси,  
- 198 642.00 лв. са суми по изпълнителните листове и  
- 35 445.00 лв. са приети други разноски и лихви. 
 
За 2018 г. несъбраните суми по изпълнителните дела - прекратени по други причини, 

изпратени на друг съдебен изпълнител и други, са в размер на 96 570.00 лв. 
Останалата несъбрана сума по изпълнителните листове в края на отчетния период е 

в размер на 5 707 791.00 лв. 
 
През 2017 г. е събрана сума в общ размер на 250 516.00 лв. от която: 
- 167 248.00 лв. е сума по изпълнителни листове; 
- 25 877.00 лв. е събрана сума като държавни такси и 
- 57 391.00 лв. е събрана сума от приети други разноски и лихви. 
 
Събраната сума през 2018 г. е с 2 551.00 лв. по-малко от тази събрана през 2017 г.  
  
През 2016 год. е събрана сума в общ размер на 492 454 лв., от които: 
 - 384 980.00 лв. е сума по изпълнителните листове; 
 - 38 376.00 лв. е събрана сума като държавни такси и 
 - 69 098.00 лв. е събрана сума от приети други разноски и лихви. 
 
При образуването и движението на изпълнителните дела се спазват стриктно 

изискванията на ГПК и ПАС. В работата на съдебноизпълнителната служба, трудностите 
най-вече са свързани с реализиране на събираемостта на вземанията, породени от факта, че 
много от длъжниците са без налично имущество, върху което да се пристъпи към 
изпълнение, че много от длъжниците през предходните години прехвърлиха фирмите си и 
имуществото, което доведе до липса на секвестируемост и забавяне на изпълнителния 
процес. Запорът върху банкови сметки и трудово възнаграждение е основен способ, 
посочван от взискателите по изпълнителните дела, от който вземанията се реализират, но по-
дълго във времето. Въпреки намалелия брой дела, изпълнителните действия и през изтеклата 
2018 г. са били повече, поради засилен интерес, както от страна на взискателите, така и от 
страна на длъжниците, които макар и с минимални вноски са правили усилия да погасяват 
задълженията си. 
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ІІ. ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН 
СЪД - ЧЕПЕЛАРЕ С ТЕХНИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ПРОДУКТИ. 

 
 
В Районен съд град Чепеларе е изградена в локална компютърна мрежа, осигурен 

достъп на всяка работна станция до правно-информационната система „АПИС 7“. Основните 
нужди за копиране и сканиране на документи в съдебното деловодство се покриват от 
копирна машина от среден клас XEROX 5325, а в деловодство СИС – копирна машина от 
нисък клас XEROX 5316. В експлоатация са четири броя скенера: два броя в съдебно 
деловодство и по един брой при съдебните секретари. 

 Работните места в съдебните зали са оборудвани с персонален компютър, свързан в 
локалната мрежа, UPS и лазерен принтер, като във всяка зала мониторите са два – за 
съдебния секретар и за съдията. В залите се използват звукозаписни и озвучителни системи.  

Автоматизираната система за управление на делата (AСУД) е програмния продукт за 
обработка на гражданските и наказателните дела. За разпределение на делата се използва 
единната централизирана Система за случайно разпределение на делата, а за мониторинг на 
натовареността на съдиите се използва Системата за изчисляване на натовареността на 
съдиите (СИНС), която е интегрирана с Централизираната система за случайно 
разпределение на делата. Двете системи се използват от съдилищата в цялата страна. 

Бюро „Съдимост“ в РС-Чепеларе използва автоматизирана информационна система 
(АИС) „Бюра съдимост“ на „Индекс- България“ ООД – София, на която периодично се 
актуализира базата данни ЕСГРАОН. 

За нуждите на съдебноизпълнителната служба се използва специализираната 
програмна система „JES“ на „Темида 2000 – Еди Чакъров“, чрез която се правят както 
електронни справки от НАП, така и електронни справки към Регистъра на банковите сметки 
и сейфове.  

За дейността на главния счетоводител е инсталирана програма „Омекс-2000“ и е 
осигурен достъп до WEB базираното приложение Web Konto 66.  

Осигурен е достъп на съдията по вписванията до Интегрираната информационна 
система за кадастър и имотен регистър ИКАР за извършване на справки във връзка с 
вписванията, отбелязванията и заличаванията на актовете, постъпващи в службата по 
вписвания.  

В деловодството на съда се поддържа ПОС терминалното устройство, чрез което се 
извършват картови плащания за всички видове държавни такси, наложени процесуални 
глоби и съдебни разноски по транзитната сметка на съда.  

На интернет страницата на съда се извършва незабавно публикуване постановените 
съдебни при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и Закона за защита 
на класифицираната информация. Публикуват се и обяви за публична продан, календара на 
делата за разглеждане, информационен бюлетин за насрочените наказателни дела, както и 
актуална информация и новини, което подобрява прозрачността за ефективността и 
качеството на работата на съда. Чрез страницата може да се изпращат мнения и предложения 
а в меню „СПРАВКА ПРИЗОВКИ“ страните по делата и съдилищата в страната могат да 
правят справки за получените и върнати призовки и съдебни книжа от Районен съд – 
Чепеларе. 

Потребителите използват предоставените им компютри и интернет връзка в 
съответствие с изпълнението на служебните им задължения. Полагат се големи усилия за 
поддържането на техническото оборудване в добро експлоатационно състояние. Подмяната 
на морално и технически остарялата техника продължава поетапно.  

Като приоритет за 2019г. остава осигуряване на по-бърза интернет връзка, предвид 
ускореното внедряване на нови видове обмен на информация и електронни документи, 
подмяната на компютърната техника в залите, като и на останалите принтери от 2003,205 и 
2007 година. 

Като цяло техническото и програмно оборудване в Районен съд Чепеларе е добро и 
осигурява условия за качествена работа. 
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ІІІ. СГРАДЕН ФОНД 

 
Административната сграда на Районен съд Чепеларе представлява триетажна, 

масивна сграда, построена през 2003 г.  
Имота е с предоставени права за управление на Висш съдебен съвет, на основание 

§83, ал.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ и съгласно чл. 34 ал.1 от Правилника за прилагане на Закона 
за държавната собственост.  

Административната сграда е отдадена за стопанисване и управление на Районен съд 
Чепеларе, като в нея се помещават няколко институции - Районен съд-Чепеларе, 
Териториално отделение-Чепеларе при Районна прокуратура-Смолян, Агенция по 
вписванията и Звено „Охрана”. Разпределението на помещенията е одобрено със заповед № 
ЛС-04-1468/28.10.2015г. на Министъра на правосъдието. 

От въвеждането в експлоатация на сградата през 2003г. до настоящия момент не се е 
налагало да се извършват основни ремонтни дейности, поради което и Районен съд Чепеларе 
не е отправял искания за капиталови разходи.  

Поетапно през 2016 г. и 2017 г., бяха боядисани деловодствата, стаите и коридорите 
в сградата и се подмени ламинирания паркет. Ремонтните дейности бяха извършени от 
работника по поддръжката на сгради – огняр в РС-Чепеларе и от призовкаря. 
  

ІV. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ. 
  
Щатната численост на Районен съд гр.Чепеларе е 15 човека, съгласно поименното 

разписание на длъжностите и работните заплати, след като Висшият съдебен съвет с 
решение по протокол № 31, т. 4.2.6. и т. 4.2.10. от 25.07.2013г. намали щатната численост на 
съда с две бройки за „съдебни деловодители”, от които едната заета. 

 

1. Брой на работещите в Районен съд - Чепеларе съдии, държавни съдебни 
изпълнители, съдии по вписванията. 

 
В Районен съд Чепеларе има две щатни бройки за районни съдии, една щатна бройка 

за държавен съдебен изпълнител и една щатна бройка за съдия по вписванията. 
 
Дейността на Районен съд – Чепеларе през 2018 г. се развиваше под 

административното ръководство на Славка Кабасанова, заела длъжността „административен 
ръководител – председател” на 29.04.2015 г., след проведено изслушване пред Висшия 
съдебен съвет, за втори мандат. Същата, с решение по протокол № 36/20.11.2018 г. на 
Съдийската колегия на ВСС, е повишена, на осн. чл. 234 от ЗСВ, на място в по-горен ранг 
„съдия във ВКС и ВАС“.  

Съдия Десислава Петрова, встъпи в длъжност „съдия” в Районен съд-Чепеларе на 
16.03.2015г., в изпълнение на решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 
2/15.01.2015г., след успешно издържан конкурс. На същата, бе проведено, на основание чл. 
196, ал.1 от Закона за съдебната власт, предварително атестиране, като комплексната 
оценката която получи с решение на Съдийската колегия по протокол № 30/11.10.2018 г., е 
„Много добра“. С решение по протокол № 36/20.11.2018 г. на Съдийската колегия на ВСС, 
на осн. чл. 234 от ЗСВ, съдия Петрова е повишена на място в по-горен ранг „съдия в ОС“.  

Длъжността „Държавен съдебен изпълнител” е заета от Андрей Миленов 
Пехливанов, при условията на чл. 68, ал.1 т.4 от Кодекса на труда, на 04.08.2014г. - до 
провеждане на конкурс от Министерството на правосъдието.  

От 06.02.2017 г., длъжността „Съдия по вписванията” в РС – Чепеларе се изпълнява от 
Станислав Иванов Павлов, при условията на чл. 68, ал.1 т.4 от Кодекса на труда, съгласно 
заповед № СД–01-15/23.01.2017 г. на Министъра на правосъдието, след проведена конкурсна 
процедура.  
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2. Брой на съдебните служители.  
 
Щатния състав за съдебни служители наброява 11 бройки, като всички те са 

заети.  
Разпределението по длъжности е съгласно Класификатора на длъжностите за 

съдебни служители в администрацията на органите на съдебната власт, в сила от 01.12.2016 
г. и утвърден със заповед № 8/09.01.2017 г. на председателя на съда, а именно:  

 
Администрация:  
Ръководни длъжности: 
1. Главен счетоводител    - 1 брой; 
2. Административен секретар   - 1 брой. 
 
Специализирана администрация: 
1. Съдебен секретар    - 2 броя; 
2. Съдебен деловодител    - 2 броя; 
3. Съдебен деловодител - СИС   - 1 брой; 
4. Призовкар - 1 брой; 
 
Обща администрация: 
Експертни длъжности. 
1. Системен администратор  - 1 брой; 
Технически длъжности. 
1. Работник, поддръжка сгради-огняр”  - 1 брой: 
2. Чистач      - 1 брой. 
 
През 2018 г. Районен съд Чепеларе не е отправял искане за нови щатни бройки и не е 

обявявал конкурс за назначаване на служители, тъй като не са били освобождавани 
длъжности. 

От 01.11.2017 г. единият от съдебните деловодители излезе в продължителен отпуск 
за временна нетрудоспособност. На негово място, от 09.11.2017 г. до 10.04.2018 г., бе 
назначен на основание чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ - до завръщане на титуляра на работа, бивш 
съдебен служител. От 10.04.2018 г. длъжността е заета, на същото основание, от кандидат 
явил се на конкурс за “съдебен секретар“ на 25.04.2016 г. и класиран на второ място. 

Всички съдебни служители са запознати с длъжностните си характеристики, 
разпоредбите на ПАС и Етични кодекс на съдебните служители. 

На 15.11.2018 г. беше извършено оценяване работата на съдебните служители от 
назначената по чл. 162, ал.2 от ПАС, Постоянно действаща атестационна комисия. 
Атестирани бяха 10 съдебни служителя от действително работещите 11 човека, тъй като 
служителя заел длъжността „съдебен деловодител”, съгласно чл. 163, ал.4 от ПАС, ще бъде 
атестиран през следващия атестационен период. През 2018 г., на основание чл. 170, ал.1 от 
ПАС, бе повишен в ранг съдебният деловодител – СИС, получил три последователни оценки 
„отличен“ през атестационните периоди на 2016 г., 2017 г. и 2018 г. 

На 16.02.2018 г., председателят на РС-Чепеларе - Славка Кабасанова, участва в 
организираната от Окръжен съд – Смоля, работна среща на тема „Запознаване с проблемите 
на региона и предстоящите промени в ЗСВ“. На 23.11.2018 г., участва в организираната от 
председателя на Апелативен съд – Пловдив среща, на председателите на съдилищата от 
съдебния район на Окръжен съд – Смолян, за обсъждане на въпроси, свързани с 
обезпечаване и промяна в структура, длъжности и бройки по отношение на съдебната 
администрация, както и на 10.12.2018 г., по същата тема, в Апелативен съд – Пловдив. На 
11.12.2018 г. взе участие в организираната от ВСС, Третата годишна среща с 
представителите на органите на съдебната власт – участници в Образователната програма 
„Съдебна власт - информиран избор и гражданско доверие. отворени съдилища и 
прокуратури“. 
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През 2018 г., съдия Славка Кабасанова, посети в 9 броя обучения организирани от 

НИП–София: семинар организиран от Европейската мрежа за съдебно обучение на тема 
„Регламент Брюксел 1“, от 16.05.2018 г. до 17.05.2018 г., гр.Загреб, Хърватска; „Актуални 
положения в защитата на личните данни в светлината на общия Регламент относно защитата 
на данните“, 05.07.2018 г., в НИП; езиков семинар на EJTN „ Езиково обучение относно 
съдебното сътрудничество по граждански дела“, от 04 до 08 юни 2018 г., организирано от 
НИП, в сътрудничество с ЕМСО; „Актуални проблеми на съдебната практика при 
прилагането на нормите ЗИДНПК, 29.06.2018г., организирано от НИП в партньорството на 
Апелативен съд – Пловдив; завършен курс „Провеждане чуждоезиково обучение по 
английски и френски език“ по юридическа терминология, сертификат № 38/11.07.2018 г., 
издаден от НИП; „Изпълнително производство. Проблеми на изпълнителния процес“, 
05.10.2018 г., организирано от НИП с партньорството на Окръжен съд – Смолян; 
„Въвеждането на Европейския идентификатор за съдебна практика ECLI в България – 
необходимост и практически ползи в работата на юристите“, 19.10.2018 г., организирано от 
СЮБ и „Апис Европа“ АД; „Актуални проблеми на съдебната практика при приложението 
на ГПК“, организиран от НИП с партньорство на Апелативен съд – Пловдив, на 02.11.2018 
г.; „Културно многообразие в съдебната зала“, организиран от Европейската мрежа за 
съдебно обучение (ЕМСО) в Германия, Висбаден, в периода 12-13 ноември 2018г.; 

Районен съдия Десислава Петрова през 2018 г. е взела участие в 2 обучения 
организирани от НИП - София, като 1 от тях е дистанционна форма на обучения и 1 е 
посетила, а именно: „Доклад и процесуални преклузии в първоинстанционното и въззивното 
производство. Процесуални аспекти на правото на задържане и на възражението за 
прихващане“ “ (дистанционна форма на обучение), от 08.03.2018 г. до 04.04.2018 г.; 
„Учредяване право на строеж, договори за строителство, предварителни договори – 
облигационноправни и вещноправни аспекти“,13-15.06.2018 г. в НИП. Също така е посетила 
обучение на тема „Въвеждането на Европейския идентификатор за съдебна практика ECLI в 
България – необходимост и практически ползи в работата на юристите“, 19.10.2018 г., 
организирано от СЮБ и „Апис Европа“ АД, в Окръжен съд-Смолян; 

Държавният съдебен изпълнител при РС- Чепеларе - Андрей Пехливанов посети на 
05.10.2018 г. обучение на тема „Изпълнително производство. Проблеми на изпълнителния 
процес“, организирано от НИП с партньорството на Окръжен съд – Смолян.  

Съдебни служители посетили обучения през 2018 г.: Гергана Калфова, съдебен 
секретар – „Начално обучение на съдебни служители“, 26–30.03.2018 г. ,в НИП-София; 
Светлана Чакърова - главен счетоводител - „Представяне на новия продукт „ GDPR 
Наръчник“ улесняващ работата по прилагането на Регламент № 2016/679, на 19.10.2018 г. 
организирано от „Апис Европа“ и Таня Семерджиева – административен секретар, в работна 
среща на тема „ Комуникационни политики на съдилищата в Пловдивския апелативен 
район“, на 06.07.2018 г., в Апелативен съд - Пловдив.  

 
Проблеми: 
Част от проблемите, които възникват в работния процес са плод на обстоятелството, 

че малък брой служители работят пряко по делата. Това са двамата деловодители в 
деловодството, двамата съдебни секретари, деловодителят в съдебно-изпълнителната служба 
и административния секретар (замества деловодителя в съдебно-изпълнителна служба при 
ползване на отпуск, а през настоящия отчетен период и деловодителите в служба „Съдебно 
деловодство“). На административния секретар, от 2016 г. са възложени и функциите на 
съдебен деловодител „Бюро съдимост” и „Архива”. Проблем възниква при ползване на 
платен годишен отпуск или отпуск по болест, поради това, че не е налице абсолютна 
взаимозаменяемост, предвид спецификата на работата в отделните звена в съда. 
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3. Дейност на съдебната администрация през 2018 г. 
 

През периода 27.08.2018 г. – 07.09.2018 г. бе извършен одитен ангажимент за даване 
на увереност в Районен съд-Чепеларе, ОА/У № 1819, на основание заповед № ВСС – 
10640/22.08.2018 г. на Висшия съдебен съвет. Одиторското мнение и констатациите в 
доклада бяха позитивно насочени към доброто финансово и общо административно 
управление на организацията, в съответствие с изискванията на Закона за финансовото 
управление и контрол в публичния сектор. 

На 23.01.2018 г. , бе извършена проверка по организацията на дейността на съдиите в 
Районен съд - Чепеларе, за периода 01.11.2016 г. – 31.12.2017 г. , съгласно заповед № 
547/21.11.2017 г. на председателя на Смолянския окръжен съд. Докладът за резултата от 
извършената проверка бе получен в РС-Чепеларе, на 09.03.2018 г. Същият е обективен, 
описани са всички дейности, които се извършват в съда, като комисията в заключението си 
дава отлична оценка на работата и дейността на съда, поради което не дава препоръки. В 
обобщение, е цитирано, че работата в Чепеларския- РС на съдиите и служителите се 
отличава с много голяма бързина, точност и стриктно спазване на правилата, регулиращи 
развитието на процеса, с много качествени съдебни актове и непрестанен стремеж да се 
улесняват гражданите и другите лица, които прибягват до услугите на съда. Създаден е и 
добър психоклимат за работа, целият съд функционира като единен екип, което прави 
възможни и описаните отлични резултати. Изложените изводи проверяващите правят и като 
членове на въззивните гражданско и наказателно отделения, при което познават добре 
работата на съда като цяло и за много по-голям период, а не само в резултат на настоящата 
проверка. 

В изпълнение на чл. 80, ал.1, т. 8 от Закона за съдебната власт, административният 
ръководител – председател на РС- Чепеларе, през 2018 г. възложи и бе извършена проверка 
на работата на „Бюрото за съдимост” и на съдията по вписванията, относно дейността на 
Службата по вписвания, през календарната 2017 г., от съдия Десислава Петрова.  

За да могат и през 2018 г., страните по делата и съдилищата в страната да правят 
справки, чрез интернет страницата на съда в меню „СПРАВКИ-ПРИЗОВКИ”, призовкарят на 
РС–Чепеларе, продължи създадена от 15.05.2015 г. практика, да завежда в специално 
създадения електронен регистър поучените и върнати призовки и съдебни книжа от Районен 
съд Чепеларе, както и данни за датата на връчването и качеството на получателя. 

 Поради невъзможност на двамата деловодители обслужващи „Съдебното 
деловодство”, във връзка с преките им задължения към производствения процес по 
обработването на висящите и свършените граждански и наказателни дела, да изпълняват и 
задълженията, съгласно чл. 28 от Правилника за съдебната администрация - да приемат и 
регистрират в специално водените регистри книжата на насрочените от ДСИ при РС-
Чепеларе и 4-мата ЧСИ от съдебния район на ОС-Смолян продажби, на осн. 489 ГПК, от 
28.03.2018 г. тази дейност се възложи за изпълнение на главния счетоводител. През 2018 г. 
регистрираните протоколи за деня на разгласяване на обявления за провеждане на публични 
продани и приложените към тях документи са 153 броя, при 257 броя през 2017 г. и 176 броя 
през 2016 г., а регистрираните наддавателни предложения – 50 броя, при 153 броя през 2017 
г. и 64 броя през 2016 г. 

В Районен съд – Чепеларе, на 02.01.2019 г., за трета поредна година се проведе 
церемония по връчване на приз „Служител на годината“. За обективна оценка на качествата 
на служителите бе проведена анкета за компетентност, умения за общуване, любезно, 
безпристрастно и отзивчиво отношение към граждани и адвокати. След обработка на 
анкетите за служител на годината беше избрана Таня Семерджиева – административен 
секретар, на която председателят на съда Славка Кабасанова връчи отличието. Наградата се 
връчи за качествено и срочно изпълнение на задълженията, всеотдайността, трудолюбието и 
лоялността към институцията, способността за самостоятелна работа, високата степен на 
подготвеност и работа с нормативни актове, инициативност, поемане на извънредна работа, 
способност за работа в екип, конфиденциалност при изпълнение на задълженията и етично 
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поведение на работното място. С тази инициатива се подчертава признанието за приноса на 
съдебната администрация в работата на съдебната система и се цели моралното стимулиране 
на съдебните служители. 

Поради нарасналият интерес от страна на учениците и преподавателите на 
територията на града, през 2018 г. Районен съд - Чепеларе продължи да работи по 
ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПРОГРАМА "Съдебна власт - информиран избор и гражданско 
доверие. Отворени съдилища и прокуратури", в партньорство със Средно училище "Васил 
Дечев" гр.Чепеларе и Професионална гимназия по селско и горско стопанство и туризъм 
„Никола Вапцаров“ (ПГ по СГСТ) гр.Чепеларе. Темите, които се презентираха, целяха 
повишаване на правната култура на подрастващите, на информираността им за структурата, 
функциите и значението на съдебната власт в Република България, както и на отделните 
органи в съдебната система. Основно място в реализацията й бе отделено за повишаване 
правосъзнанието на учениците и в частност на това как да защитават свои нарушени права, 
популяризиране дейността на съда и изграждане на доверие в работата на институциите. 

През 2018 г. бяха проведени 7 срещи на които присъстваха близо 100 ученика, от 
VIII, IX, X и XI класове. Магистратите Славка Кабасанова – председател и Десислава 
Петрова – съдия, представиха съвместно избраните с преподавателите теми, чрез изнасяне на 
презентации. 

На 20.02.2018 г., председателят на съда - Славка Кабасанова презентира на учениците 
от VIII, IX, X и XII клас от СУ “Васил Дечев“ гр.Чепеларе темата „Превенция срещу 
употребата на наркотични вещества. Престъпления, извършвани от наркозависими лица”. На 
учениците беше разяснена нормативната база регулираща контрола върху употребата на 
наркотични вещества; запознати бяха с присъди постановени от съда по повод престъпления 
свързани с държане, отглеждане на наркотични растения и вещества. Разяснена беше 
процедурата по установяване управление на МПС след употреба на алкохол и наркотици. 
Участие в срещата взеха началника на Районно управление Чепеларе и инспектор. Те 
демонстрираха полеви наркотест и техническо средство "Drug Check 3000", с което се 
проверяват водачите на МПС за употреба на наркотични вещества. Споделиха 
професионалния си опит в тази област и наблюденията си върху физическите и психични 
увреждания, от които наркозависимите лица страдат. Учениците изгледаха кратък филм за 
вредното въздействие на наркотиците. 

На 21.03.2018 г., съдия Десислава Петрова изнесе лекция на учениците от IX и X 
клас от ПГСГСТ „Н. Й. Вапцаров“ гр.Чепеларе на тема „Домашното насилие. Закон за 
защита от домашното насилие”. Чрез мултимедийна презентация на учениците беше 
разяснено какво представлява домашното насилие, същност и аспекти, особености на 
извършителя и жертвите, включително децата жертва на домашно насилие, физическо 
малтретиране и емоционална злоупотреба. Запознати бяха и с други национални 
инструменти, които имат отношение, във връзка с домашното насилие. Учениците изгледаха 
кратък филм за съдебните процедури по Закона за защита от домашно насилие. 

На 16 април 2018 г.– Ден на конституцията и юриста, Районен съд гр.Чепеларе 
проведе „ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ“. Учениците от Х клас в Професионална гимназия 
по селско и горско стопанство и туризъм „Н.Й.Вапцаров“ гр.Чепеларе представиха 
симулативен процес по дело разглеждано в РС - Чепеларе през 2017 г., по което на 
гражданин на общината е повдигнато обвинение за извършено престъпление по чл. 326, ал.1 
от НК - предадено по телефон № 112 невярно повикване относно противозаконно отнемане 
на личния му автомобил. Учениците влезнаха в ролите на подсъдимия, неговия защитник, 
съдията, прокурора, свидетелите. Облякоха тогите на съдия, прокурор и адвокат. Тъй като 
със симулативния процес се финализираха срещите на магистратите с учениците за учебната 
2017/2018 г. по образователната програма „Съдебна власт - информиран избор и гражданско 
доверие“ на участниците бяха раздадени грамоти и значки. Проведена беше викторина по 
въпросите дискутирани на проведените между учениците и магистратите теми, изгледан 
беше кратък филм за електронното правосъдие. Председателят на съда благодари на 
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учениците за отговорното им отношение, на директора Елена Касабова и учителката по 
предмета „Етика и право“ Светла Букова - за оказаното съдействие. 

Във връзка с новата учебна година, на 25.09.2018 г. председателят на РС-Чепеларе 
проведе среща с ръководството на Средно училище „Васил Дечев“ гр. Чепеларе, на която 
бяха обсъдени датите и темите, по които съдиите ще изнесат презентации на учениците по 
образователната програмата „Съдебна власт-информиран избор и гражданско доверие. 
Отворени съдилища и прокуратури 2018-2019 г.“.  

На 23.10.2018 г., се проведе първата среща за учебната 2018/2019 г. на съдиите от РС 
Чепеларе с осмокласниците от СУ “Васил Дечев“ гр. Чепеларе. Презентация за видовете 
дела, които се разглеждат в Районен съд – Чепеларе, бе представена от председателя на съда 
Славка Кабасанова в часа на класния ръководител - госпожа Златкова. Изгледана беше 
информационната рубрика „Прозрачност в работата на съдебната система“. След края на 
презентацията децата посетиха стаята за арестанти в съда и специално оборудваната стая за 
изслушване на деца. В кабинета на председателя на съда им бе демонстрирана програмата за 
случайно разпределение на делата и причините за въвеждането й.  

На 29.10.2018 г., съдия Десислава Петрова презентира темата „Магистратските 
професии. Съдебни заседатели.” пред ученици от десети клас в Средно училище „Васил 
Дечев“ гр.Чепеларе, с придружаващ учител Мариана Паракосова. Съдия Петрова запозна 
учениците със статута на магистратите и съдебния заседател и обясни кои граждани могат да 
бъдат избрани за такива, какви са задълженията и функциите им, при какви дела участват в 
съдебния състав. Учениците изгледаха филм от информационната рубрика на ВСС „Третата 
власт отвътре – Магистратските професии”, както и филми за съдебните заседатели. 

На 06.11.2018 г., председателят на съдa Славка Кабасанова представи на ученици от 
VII„б“ и VIII“б“ клас от Средно училище “Васил Дечев“ гр.Чепеларе, придружавани от 
учителите г-жа Паскалева и г-жа Златкова темата „Разделение на властите според 
Конституцията на Република България“. Срещата беше проведена в рамките на часа на 
класния ръководител. Беше направен исторически преглед на приетите основни закони в 
страната, бяха обсъдени текстове от сега действащата Конституция. Учениците получиха 
книжки с Конституцията на Република България. Научиха защо е важно да се отстоява 
независимостта на съдебната система от филм по темата, създаден по проект на ВСС; че 
съдиите прилагат законите, а те се създават в Народното събрание. Обсъдено беше 
задължението на всеки гражданин да се яви като свидетел в съда, когато е призован, и 
добросъвестно да даде показания за събития, на които е станал очевидец. 

На 21.11.2018 г., съдия Десислава Петрова изнесе лекция на учениците от IX клас от 
Средно училище „Васил Дечев” гр.Чепеларе по темата „Домашното насилие. Закон за 
защита от домашното насилие”. Чрез мултимедийна презентация на учениците беше 
разяснено какво представлява домашното насилие, същност и аспекти, особености на 
извършителя и жертвите, включително децата жертва на домашно насилие, физическо 
малтретиране и емоционална злоупотреба. Запознати бяха и с други национални 
инструменти, които имат отношение, във връзка с домашното насилие. Учениците изгледаха 
кратки филми за съдебните процедури по Закона за защита от домашно насилие. 

 
Районен съд Чепеларе има правила за работа с медиите и редовно контактува с тях, 

както и с определеното лице за служител „Пресслужба” от Окръжния съд Смолян, за 
обобщаване на графиците на делата и информацията в съдебния район. Има утвърдени 
правила и публикува съдебните актове, незабавно след постановяването им, с изключение на 
съдебните актове по наказателни дела – присъди, с които е наложено ефективно изтърпяване 
на наказания „лишаване от свобода“. Последните се публикуват след получаване на 
уведомление от районната прокуратура, за предприети действия по привеждане в 
изпълнение на наказанието. На интернет страницата си публикува информация за дела със 
значим обществен интерес. В съда, на видно място е поставена „Кутия за похвали и 
оплаквания”, като е създадена възможност и на интернет страницата на съда да постъпват 
такива по електронен път. 
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Чепеларският районен съд взема активни участие във всички инициативи поети от 
Окръжен съд Смолян, включително и чрез популяризирането им, с цел добрите практики да 
се превърнат в стандарти на работа в органите на съдебната власт. 

И през 2018 г., районен съд Чепеларе продължи да прилага въведените през 2010 г. 
времеви стандарти, предложени от Окръжен съд Смолян, за разглеждане на граждански дела 
според вида им: леки, стандартни, бързи и сложни. Възприетите четири вида форми 
задължително се прикрепят към корицата на всяко дело, а за отчетност се използват и 4 броя 
регистри, видно от които до края на 2018 г. са разгледани: 56 броя- стандартни, 2 броя - 
сложни, 159 броя – бързи и 35 броя – охранителни. Също така се прилага и отчетна форма, 
отчитаща възприетите времеви стандарти за разглеждане на наказателни дела, като видно от 
регистъра през 2018 г. са постъпили - 210 броя.  

Районен съд Чепеларе и през 2018 г. продължи да подкрепя и популяризира работата 
по програмата „Спогодби” на Окръжен съд Смолян, с участието на медиатори-доброволци. В 
тази насока, на интернет страницата на съда, е създадено отделно меню в Информационния 
блок - „Програма Спогодби” и е публикувана цялата информация за програмата, като 
съдиите са възприели и вписват в определението по чл. 140 от ГПК, за насрочване на делото 
в открито заседание, идентичен тест. Материали по програмата са поставени на специално 
табло в „Съдебното деловодство” и коридорите на съда.  
 
 
 
       СЛАВКА КАБАСАНОВА 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
      РАЙОНЕН СЪД – ЧЕПЕЛАРЕ 


