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 През изминалата 2016 год. дейността на Окръжен съд Ловеч и 
районните съдилища от съдебния район е осъществявана съгласно 
изискванията на ЗСВ и Правилника за администрация в 
съдилищата, както и в съответствие с цялостната конституционна, 
законова и подзаконова нормативна уредба и решенията на ВСС. 

За изтеклия отчетен период следва да се отбележат високия 
професионализъм и лична отговорност на съдиите и съдебните 
служители от съдебния район на Ловешкия окръжен съд, 
полаганите от тях ежедневни усилия за повишаване ефективността 
на правораздаването, доверието на обществото в работата на съда 
и прозрачност в дейността му. 

 ОКРЪЖЕН СЪД – ГР. ЛОВЕЧ 
 

През 2016 год. Окръжен съд Ловеч е осъществявал 
правораздавателната си дейност на територията на Област – 
Ловеч, която е с площ 4128 кв.км. и население от 141 422 души по 
данни на НСИ от преброяването през 2011 год. 

Съдебният район на Окръжен съд Ловеч обхваща 8 общини, 
като правораздавателната дейност се осъществява от четири 
първоинстанционни съдилища: Районен съд Ловеч, в чийто район 
влизат Община Ловеч, Община Угърчин и Община Летница; 
Районен съд Троян, обхващащ Община Троян и Община Априлци; 
Районен съд - Тетевен, в чийто район са Община Тетевен и Община 
Ябланица и Районен съд – Луковит, обслужващ Община Луковит. 

 
 І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 
 
1. Кадрова обезпеченост на съдии в Окръжен съд – гр.Ловеч и незаети щатни бройки.  
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Окръжен съд - Ловеч е с утвърден щатен състав от 15 съдии, в 
т.ч. председател, двама заместник - председатели, 11 окръжни 
съдии и 1 младши съдия. 

С решение по протокол № 3 от 22.01.2015 г. на ВСС за 
Административен ръководител – председател на Окръжен съд – 
Ловеч е избрана Милена Вълчева. 

След направени предложения от председателя на ОС Ловеч с 
решения на ВСС по протокол № 13 от 19.03.2015 г. на осн. чл.168, 
ал.2 от ЗСВ са назначени на длъжност „заместник на 
административния ръководител – заместник председател” на ОС 
Ловеч съдиите Евгения Павлова, отговаряща за гражданското и 
търговско отделение и съдия Магдалена Станчевска – ръководител 
на наказателното отделение. 

През изминалата година до 14.06.2016 г. в ОС Ловеч са 
работили 13 съдии, а след тази дата – 14. 

С решение по протокол № 7 от 04.02.2016 год. на ВСС съдия 
Пламен Пенов – административен ръководител – председател на 
Районен съд – Луковит е повишен в длъжност „съдия” в ОС Ловеч – 
гражданска колегия и е встъпил в длъжност на 12.03.2016 г. Със 
заповед № 87 от 14.03.2016 г. съдия Пенов е командирован в РС 
Луковит за срок от три месеца, считано от 14.03.2016 г. за 
довършване на започнатите на негов доклад наказателни дела и в 
изпълнение на дадените предписания от ИВСС по извършена 
контролна проверка на наказателни дела в РС Луковит през 2015 г. Към края на отчетния период незаета е 1 щатна бройка за младши съдия, която не беше обявена на проведения конкурс за 
младши съдии през 2016 г. С писмо изх. № 3415/13.12.2016 г. 
Административният ръководител на ОС – Ловеч е поискал от 
съдийската колегия на ВСС планиране на свободната длъжност 
младши съдия при провеждане на централизиран конкурс за 
назначаване на младши съдии за календарната 2017 г. 

Наличните щатни бройки са достатъчни за нормалната 
организация на правораздавателната дейност, като се има предвид 
постъплението на дела през последните години и тяхната 
сравнителна устойчивост. 

Съдиите в Окръжен съд гр.Ловеч са с продължителен 
юридически и съдийски стаж и ранг „съдия във ВКС и ВАС”. Само 
съдия Васил Анастасов и съдия Зорница Ангелова са с ранг „съдия 
в АС”. 
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Юридически стаж 
Магистратски стаж Име, Фамилия Ранг 

Год. Мес. Дни Год. Мес. Дни 

Милена Вълчева  ВКС 28 06 17 25 04 00 
Евгения Павлова Иванова  ВКС 27 01 12 24 02 12 

Магдалена Станчевска ВКС 21 08 08 18 05 17 

Севда Дойнова ВКС 35 04 24 22 07 - 

Йовка Казанджиева  ВКС 26 04 21 24 07 - 

Поля Данкова  ВКС 25 07 13 24 07 13 

Татяна Митева  ВКС 24 08 29 23 09 - 

Иван Иванов  ВКС 21 11 25 21 07 17 

Николинка Димитрова  ВКС 34 04 16 16 06 - 

Емил Давидов ВКС 22 - 01 20 04 - 
Иваничка Константинова ВКС 31 06 29  14 04 11 

Васил Анастасов АС 18 04 19 15 05 - 

Зорница Ангелова АС 20 07 01 19 07 - 

Пламен Пенов ОС 12 07 26 09 11 25 
 
През отчетния период с решение по Протокол № 8 / 11.02.2016 

г. е проведено периодично атестиране на съдия Поля Данкова и 
приета комплексна оценка „много добра”. 

Работата в ОС Ловеч е организирана съгласно изискванията 
на Закона за съдебната власт, Правилника за администрация в 
съдилищата, решенията на ВСС, утвърдените вътрешни правила и 
решенията на Общото събрание на съдиите. 

Делата се разпределят от административния ръководител, а в 
негово отсъствие от определен със заповед заместник-председател, 
на принципа на случайния избор съобразно поредността на 
постъпването им и характера на производството. След 01.10.2015 
год. в изпълнение на решение на ВСС по Протокол № 58 от 
08.12.2014 год. е въведена Централизираната система за 
разпределение на делата /ЦСРД/, разработена от „Смарт системс 
2010” ЕООД. Утвърдените от административния ръководител на 
съда Вътрешни правила за случайно разпределение са публикувани 
на Интернет страницата на Окръжен съд – Ловеч. 
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Създадена добра практика в съда е изборът на съдебните 
секретари за насрочените през месеца съдебни заседания да се 
извършва също електронно на случаен принцип чрез използване програмния продукт на ВСС. 

През изминалата година беше запазена създадената 
организация на работа на съдиите, приета с решение на общото 
събрание от 01.02.2015 г. след анализ на данните за 
натовареността на гражданските и наказателни състави през 
предходните години и с цел равномерното натоварване на всички 
магистрати. 

Наказателните дела първа инстанция се разглеждаха от пет 
съдии – Станчевска, Казанджиева, Иванов, Давидов и Анастасов. 
Със заповед № 00028 / 30.01.2015 г. на председателя на съда са 
обособени четири състава, които разглеждат въззивни наказателни 
дела. Всички наказателни съдии са докладчици по постъпващите: 
частни наказателни дела първа инстанция, частни граждански дела 
първа инстанция – допускане на обезпечение по бъдещи искове, 
частни наказателни дела втора инстанция в състав с двама 
граждански съдии и въззивни граждански дела – обжалване 
действия на съдия изпълнител в състав с двама граждански съдии, 
избрани на случаен принцип. 

И през 2016 год. гражданските и търговските дела първа 
инстанция, както и фирмените, се разглеждаха от съдиите Вълчева, 
Павлова, Дойнова, Данкова, Митева, Димитрова, Константинова, 
Ангелова, а след 15.06.2016 г. и от съдия Пенов. Обособени са три 
състава, които разглеждаха въззивни граждански дела. 
Гражданските съдии разглеждаха и второинстанционни частните 
граждански дела, участваха в състави по частни въззивни 
наказателни дела и въззивни граждански дела – обжалване 
действията на съдебните изпълнители, както и разширени състави 
по първоинстанционни НОХД. 

Продължи установената добра практика за провеждане 
редовно на общи събрания на съдиите за обсъждане на възникнали 
спорни моменти по прилагане на закона и уеднаквяване практиката 
на отделните състави, изготвяне на становища до ВКС по 
направени предложения за издаване на тълкувателни решения, 
както и по всички проблеми, касаещи работата на магистратите в 
съда. 
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2. Кадрова обезпеченост на съдебна администрация 
 
Щатната численост на съдебната администрация в Окръжен 

съд Ловеч е 28 щатни бройки, от които незаета към края на 
отчетния период е 1 бройка. 

Считано от 04.11.2016 год. е прекратено трудовото 
правоотношение със съдебния служител Теменужка Кирилова на 
длъжност „съдебен деловодител”. След уведомяването на КСА към 
СК на ВСС за освободената длъжност, е взето решение по протокол 
№ 35 / 23.11.2016г., т.17.1 за съкращаване на свободната длъжност 
„съдебен деловодител”. Административният ръководител на 
Окръжен съд Ловеч е изразил становище във връзка с това 
решение и на 11.01.2017 г. КСА към СК на ВСС е взела решение, че 
не възразява председателят на Окръжен съд Ловеч да проведе 
процедура за попълване на щата с длъжност „съдебен 
деловодител”. 

Считано от 29.11.2016 г. в продължителен отпуск за временна 
нетрудоспособност е съдебният деловодител Ванелия Атанасова. 

Щатната численост на съдебната администрация се 
разпределя както следва: Ръководни длъжности: 1 щатна бройка – съдебен 
администратор, 1 щатна бройка – главен счетоводител и 1 щатна 
бройка – завеждащ служба. Специализираната администрация по щат е 19 бройки, в т.ч. 
съдебен секретар протоколист – 7 бр., от които един във фирменото 
деловодство и един изпълняващ задълженията на деловодител в 
архива; съдебен деловодител – 8 бр., разпределени в 
наказателното, гражданското, фирменото деловодство и 
регистратура и призовкар – 4 бр., които обслужват и Районен съд – 
Ловеч. Технически длъжности: системен администратор – 1 бр., 
счетоводител-касиер – 1 бр., шофьор – 1 бр., огняр, който е и 
работник по поддръжката – 1 бр. и чистач-куриери – 2 бр., от които 
едната е и домакин. 

Съдебният администратор Юлия Колева е и служител по 
сигурността на информацията, съдебният деловодител Севдалина 
Павлова завежда регистратура за класифицирана информация, 
Латинка Добрева е служител в регистратурата за класифицирана 
информация, Царина Димитрова е заместник завеждащ служба 
класифицирана информация. Съдебният администратор Юлия 
Колева, съдебните деловодители Севдалина Павлова, Царина 
Димитрова и Латинка Добрева имат разрешение за достъп до 
класифицирана информация ниво „строго секретно”. Системният 
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администратор Николай Денчев има разрешение за достъп до 
класифицирана информация ниво „строго секретно” и поддържа 
компютърната система в регистратурата за класифицирана 
информация. Секретар-протоколистите Галина Аврамова, 
Станислава Георгиева и Даниела Кирова имат разрешение за 
достъп до класифицирана информация ниво „секретно” и при 
необходимост влизат при разглеждане на засекретени дела в 
съдебните заседания. Съдебният деловодител в гражданското 
деловодство Йорданка Иванова Добрева също имат разрешение за 
достъп до класифицирана информация ниво „секретно”. 

Съотношението между магистрати и съдебни служители в съда е 1:1.87 /15 съдии и 28 служители/. 
Към настоящия момент тази бройка обезпечава кадрово 

нормалния работен процес и не се налага увеличаване на щата. 
През изминалата година в съответствие с изискванията на 

Правилника за администрацията в съдилищата бяха атестирани 
всички служители, като в края на отчетния период беше повишен 
ранга на съдебните служители Пламен Николов Денев, Детелина 
Стефанова Добрева, Неша Нинова Василева и Севдалина Цанкова 
Павлова. 

Към 31.12.2016 г. всички съдебни служители отговарят на 
изискванията по щатно разписание за образование и квалификация, 
в т.ч. и след утвърждаването от Пленума на ВСС на основание 
чл.341 от ЗСВ на класификатора на длъжностите в 
администрацията на съдилищата. 

Всички съдебни служители в Окръжен съд Ловеч са 
мотивирани да изпълняват професионално и отговорно служебните 
си задължения. Дългогодишният им трудов стаж в съда и уменията 
за работа в екип дават възможност при необходимост да им бъдат 
възлагани и функциите на други длъжности, за да не се нарушава 
работния процес по време на ползване на платен годишен отпуск, 
отпуск за временна неработоспособност и др. 

Всички съдебни актове се публикуват на интернет страницата 
на съда в съответствие с изискването на чл. 64 от Закона за 
съдебната власт, като справка може да бъде направена и чрез 
Централният уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебни 
актове (ЦУБИПСА). 

 
 
3. Повишаване квалификацията на съдиите и служителите. 
 
През 2016 год. съдиите и служителите при ОС Ловеч 

използваха възможностите за повишаване на своята 
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професионална квалификация и умения чрез участие в семинари, 
организирани от НИП, проекти по ОПАК и регионалните обучения, 
финансирани от НИП. 

На 16.12.2016 г. беше проведен регионален семинар на тема 
„Диференцирани производства по глава 27, 28 и 29 от НПК. 
Престъпления по служба.”, с лектор съдия Цветинка Пашкунова от 
ВКС. Участие в него взеха и прокурори от районните прокуратури, 
Окръжна прокуратура Ловеч и разследващи полицаи. 

Причината за провеждането само на един регионален семинар 
през отчетния период се дължи на факта, че Споразумението за 
партньорство за изпълнение на проект „Повишаване на 
компетентността на магистратите и съдебните служители чрез 
ефективно обучение в НИП” по оперативна програма „Добро 
управление” беше подписано на 02.11.2016 г. 
 Съдия Милена Вълчева взе участие в следните обучения: 
„Съдебномедицински и съдебнопсихиатрични експертизи”, 
„Практически акценти при прилагане на СФУК. Годишно докладване 
по СФУК. Годишна инвентаризация. Външен одит”, „Съдебни 
програми за медиация – опита на САЩ и следващи стъпки в 
България”, „Материалноправни и процесуални аспекти на 
производството по несъстоятелност по ТЗ”. Съдия Евгения Павлова участва в семинарите:  „Регламент 
1215/2012 относно компетентността, признаването и изпълнението 
на съдебни решения по граждански и търговски дела”, „Режимът на 
имуществените отношения между съпрузите съгласно семейния 
кодекс. Актуални въпроси на наследственото право. Регламент 
650/2012 европейско удостоверение за наследници”, 
„Материалноправни и процесуални аспекти на производството по 
несъстоятелност по ТЗ”. 

Съдия Магдалена Станчевска участва в следните семинари: 
„Националното правораздаване в синхрон със стандартите на ЕКПЧ 
за разглеждане и решаване на делото в разумен срок. мерки за 
процесуална принуда в наказателното производство”, „Участие в 
начална работна среща по Дейност 2 на проект „Качествено 
професионално обучение за повишаване ефективността на 
правосъдието” Проект № BG05SFOP001-3.002-0001”, „Задружна 
престъпна дейност. Материалноправни и процесуални въпроси”, 
„Видове корупционни престъпления – разследване и борба с 
корупцията. Специфики на предмета на доказване и обезпечаване 
на доказателствата. Подкуп”. Съдия Севда Дойнова взе участие в „Особени залози и 
други търговски обезпечения”. 
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Съдия Йовка Казанджиева участва в семинар „Данъчни 
престъпления” по Дейност 1, проект „Качествено професионално 
обучение за повишаване ефективността на правосъдието”. Съдия Поля Данкова взе участие в следните семинари: 
„Правоспособност и достъп до правосъдие на хора с интелектуални 
затруднения. Отражение на прилагането на чл. 12 и чл. 13 на 
конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания 
/КООНПХУ/”, „Регламент 1215/2012 относно компетентността 
признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и 
търговски дела”, „Защита на потребителите. Колективни искове по 
ГПК. Неравноправни клаузи в договорите.”, „Търговски сделки – 
общи положения, търговска продажба. Оперативен лизинг. 
Производство по търговски спорове.” Съдия Татяна Митева участва в семинар – 
„Материалноправни и процесуални аспекти на производството по 
несъстоятелност по ТЗ”. Съдия Иван Иванов посети обучение на тема „Проблеми на 
съдебните експертизи”.  Съдия Васил Анастасов взе участие в семинар „Задължение 
за представяне на вътрешноправни средства за защита съгласно 
Конвенцията. Преглед на съдебната практика по ЗОДОВ. 
Тълкувателно постановление № 2/2014 г. от 15.05.2015 г. на ОСГК 
на ВКС и Първа и Втора Колегия на ВАС”.  Съдия Зорница Ангелова участва в семинар на тема 
„Материалноправни и процесуални аспекти на производството по 
несъстоятелност по ТЗ”. Съдия Пламен Пенов взе участие в следните обучения: 
„Работна среща за обмяна на опит на служители в местата за 
лишаване от свобода, ключови институции и НПО в град Ловеч”, 
„Съдебномедицински и съдебно-психиатрични експертизи”, 
„Задължителна текуща квалификация на съдии при повишаването 
им от районно на окръжно ниво. Граждански процес.”, „Особени 
залози и други търговски обезпечения”, Участие в среща с 
представители на наставниците и лекторите от органите на 
съдебната власт в изпълнение на образователна програма 
„Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. 
Отворени съдилища и прокуратури”, Участие в начална работна 
среща по дейност 2 на проект ”Качествено професионално обучение 
за повишаване ефективността на правосъдието”, „Търговски сделки 
– общи положения, търговска продажба. Оперативен лизинг. 
Производство по търговски спорове.”, „Задължителна текуща 
квалификация на съдии при повишаването им от районно на 
окръжно ниво – гражданско право”. 
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В сравнение с предходната 2015 год., съдиите от Окръжен съд 
Ловеч са взели участие в повече семинари, което е показател за 
желанието на всички да поддържат нивото на теоретическата си 
подготовка, да повишават професионалната си квалификация и 
практически умения. През последните години броят на 
организираните от НИП семинари намалява, местата са ограничени 
и невинаги желанията на съдиите за участие в семинарите се 
удовлетворяват. 

През 2016 год. Ловешкият окръжен съд отново се включи в 
реализирането на образователна програма „Съдебна власт – 
информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и 
прокуратури”. Съдия Йовка Казанджиева проведе обучение на 
ученици от 10 клас на ГЧЕ „Екзарх Йосиф І” в гр.Ловеч под формата 
на лекционен курс в рамките на учебната програма, което завърши с 
два симулативни процеса на дело за държание и разпространение 
на наркотици и по Закона за домашното насилие, подготвен от 
съдия Велчева /съдия в РС Ловеч/, които предизвикаха голям 
интерес сред учениците и учителите и бяха отразени от местните 
печатни и електронни издания. На участниците в симулативните 
процеси бяха раздадени грамоти. 

Участие в обучение по тема „Практически акценти при 
прилагане на СФУК. Годишно докладване по СФУК. Годишна 
инвентаризация. Външен одит” взе съдебният администратор Юлия 
Колева и главният счетоводител Надка Димитрова. 

Съдебният секретар Станислава Георгиева взе участие в 
„Съвещание във връзка с обмена на информация между 
съдилищата и ядрото на ЕИСПП”. 

Съдебният деловодител Царина Димитрова участва в 
„Съвещание във връзка с обмена на информация между 
съдилищата и ядрото на ЕИСПП” и „Курс за първоначално обучение 
по защита на класифицираната информация”. 

Системният администратор Николай Денчев участва в работна 
среща за обсъждане на проблеми при работа със системата за 
случайно разпределение на делата, организирана от ВТАС. 

Съдебният деловодител Иваничка Иванова участва в 
обучението „Етично поведение на съдебния служител” по Дейност 1, 
проект № BG05SFOP001-3.002-0001 „Качествено професионално 
обучение за повишаване ефективността на правосъдието”. 
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 ІІ. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА  
 

1. ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ 
 

Година 
постъпили през 2016 

година 

ост. несвършени 
от предходни периоди 

общо за разглеждане 

останали несвършени 
в края на 
2016 год. 

2016 1 124 171 1 295 153 
2015 1 156 152 1 308 168 
2014 1 277 186 1463 152 

 
От данните в таблицата е видно, че през отчетната 2016 год. в 

Окръжен съд – гр.Ловеч са постъпили за разглеждане общо 1 124 дела – с 32 дела по-малко в сравнение с постъпилите през 2015 
год. и със 153 по-малко от постъплението през 2014 год. 
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Анализът на тези цифри показва, че през 2016 год. се 

наблюдава незначително намаляване на постъпилите за 
разглеждане дела в сравнение с предходната година. 

Общо през отчетната 2016 год. съдиите при Ловешкия окръжен съд са разгледали 1 295 дела – с 13 дела по-малко в сравнение с 
разгледаните през 2015 год. и със 168 по-малко от 2014 год. 
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 От данните в таблицата може да се направи извод, че броят на 
разгледаните дела в сравнение с предходната 2015 г. е намалял 
незначително, което се дължи и на по-малкото постъпление. 

 
 
 А. ПЪРВОИНСТАНЦИОННИ  ДЕЛА 
 
През годината са били поставени на разглеждане общо 533 първоинстанционни дела /със 127 дела по-малко спрямо 2015 

год. и със 100 по-малко от 2014 г./, от които 94 са били висящи към 
01.01.2016 год. и 439 са новообразувани. 

Данните за последните три години са следните: 
 

Година Видове дела 
2016 2015 2014 

Гр.дела 79 123 108 
Търговски 164 160 138 
Адм.дела - - 1 
Ч.гр.дела 36 35 41 
НОХД и НАХД 52 42 48 
Ч.нак.дела вкл.разпити 172 184 201 
Фирмени дела 30 116 96 
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 От така поставените на разглеждане дела първа инстанция, 
останали несвършени към 01.01.2016 год. и постъпили за 
разглеждане през годината са както следва: 

 
Видове Останали несвършени Новообразувани 
Гр.дела 24 55 
Търговски дела 55 109 
Адм.дела - - 
Ч.гр.дела - 36 
НОХД и НАХД 11 41 
Ч.нак.дела 3 159 
Ч.нак.дела разпити - 10 
Фирмени дела 1 29 

  
В процентно съотношение: 
- 30,37 % граждански дела, поставени за разглеждане през 

2016 год., са били останали висящи от предходната година и 69.62 
% са новообразувани.  

- 33,53% търговски дела, поставени за разглеждане през 
2016 год., са били останали несвършени от предходната година и 
66,46 % са новообразувани.  

- 21,15 % от НОХД и НАХД за разглеждане са били висящи 
към 01.01.2016 г. и 78,84 % са новообразуваните.  

 
 
 
 



 13 

ГРАЖДАНСКИ И ТЪРГОВСКИ ДЕЛА 
 
Забелязва се намаляване на постъпилите за разглеждане първоинстанционни граждански дела и търговски дела за 2016 

г., които са с 40 по-малко в сравнение с 2015 год. и с 82 по-малко в 
сравнение с 2014 г.  
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 Пред изтеклия период се отчита значително намаляване на 
постъпилите за разглеждане първоинстанционни граждански дела, които са с 44 по-малко в сравнение с 2015 год. и с 29 по-
малко в сравнение с 2014 год.  
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От данните в таблицата може да се направи извод, че през 

2016 г. е налице незначително увеличение на постъпилите за 
разглеждане търговски дела с 4 броя в сравнение с 2015 г. и 26 бр. 
в сравнение с 2014 г.  По предмет разгледаните граждански и търговски дела първа инстанция са както следва: 

Искове по СК – 20 / с 15 дела по-малко спрямо 2015 год./. От 
така отчетените дела 10 са за произход и 10 дела за осиновяване. Искове за поставяне под запрещение – 9 броя, т.е. с 6 по-
малко от предходната година. Облигационни искове – 27 дела, с 15 по-малко от предходната 
година. Несъстоятелност – 24 или с 5 по-малко спрямо предходната 
година. Искове по Търговския закон – 116 или с 14 дела по-малко 
спрямо предходната година. 

Искове по чл.28, ал.1 от ЗОПДИППД /отм./ – няма 
новообразувани. Приключили са 2 дела за отчетния период, 
останали висящи от предходни години. Искове по ЗОДОВ – 10 дела или с 5 по-малко от предходната 
година. Допускане на обезпечения на бъдещи искове – 33 дела или с 2 
по-малко от предходната година.  

През отчетната година гражданските и търговски състави са постановили и 110 решения за промени по фирмени дела, които не са отразени в таблицата с оглед утвърдените нови форми на статистическите отчети. 
 НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 

 
Останали несвършени в началото на отчетния период НОХД и НАХД са 11 или с 3 повече в сравнение с 2015 год. и с 5 повече в 

сравнение с 2014 година. 
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 От данните в таблиците е видно, че се наблюдава увеличение на постъпилите през отчетната 2016 год. НОХД и 
НАХД, които са 41 или с 9 повече в сравнение с 2015 г. и същия 
брой в сравнение с 2014 год.  

По видове престъпления НОХД първа инстанция за 
разглеждане през 2016 год. се делят както следва: Най-голям е делът на разглежданите дела по гл.ХІ от НК 
„Общоопасни престъпления”  – общо 25 дела – с 4 повече от 
2015 год. и с 14 повече в сравнение с 2014 год. От тях 18 дела са за транспортни престъпления, от които 9 дела по основния текст по 
чл.343, ал.1, б.”в” от НК за причиняване на смърт и 9 дела – по 
чл.343, ал.3, б.”б” и ал.4 от НК за причиняване на смърт в пияно 
състояние или на смърт и телесни повреди на повече от едно лице. 
7 дела са за престъпления, свързани с наркотичните вещества и 
прекурсорите. 

На следващо място са делата по гл.V от НК „Престъпления против собствеността” – 9  дела за грабеж по чл. 199 от НК. 
Следващ е делът на престъпленията против паричната и кредитната система – 7 дела за престъпления по чл. 252 от НК.  
През отчетната година са разгледани 6 дела по глава ІІ от НК 

„Престъпления против личността”. 
Приключени са 1 дело по чл. 142 от НК и 1 по чл. 149 от НК. 
Разгледани са 1 дело по чл. 301 от НК, 2 дела по чл. 282 от НК, 

като едното е приключило, а другото е останало висящо. 



 16 

През 2016 год. се констатира увеличаване на делата по гл.ХІ от НК „Общоопасни престъпления”  – с 4 повече от 2015 год. 
Внесените от прокуратурата през 2016 год. дела, свързани с 
наркотични вещества с цел продажба или за разпространение на 
наркотични вещества са 7, което е същия брой в сравнение с 2015 
год. и с 2014 год. 

През сравнителния период от три години се наблюдава 
променлива тенденция по отношение на образуваните дела за 
престъпления против собствеността, като следва да се отчете 
увеличаване на техния брой през 2016 год. – с 3 повече в сравнение 
с 2015 год. и с 1 повече в сравнение с 2014 год. 

Установява се увеличаване и на разгледаните дела против 
паричната и кредитна система в сравнение с предходните години – 
с 5 дела повече в сравнение с 2015 г. и с 4 повече в сравнение с 
2014 г. 

През отчетния период е налице намаляване на НОХД за 
престъпления против личността в сравнение с 2015 г. с 1 дело и 
увеличаване с 2 дела в сравнение с 2014 г. 

В района на окръжния съд е Затворът – гр.Ловеч, което води 
до по-голям брой частни наказателни дела първа инстанция. В края на всеки четен месец се провеждат съдебни заседания за условно предсрочно освобождаване на лишени от свобода. През 2016 
год. са разгледани 38 такива дела, като 33 от направени 
предложения са уважени, 4 са оставени без уважение и 1 е прекратено. По отношение на 13 от тези лица са постановени пробационни мерки на основание чл.70, ал.6 от НК, обикновено по 
предложение на вносителя на предложението при сравнително по-
голям остатък от определеното наказание, при наличие на риск да 
не се адаптират осъдените след продължителното изолиране от 
обществото и при осъдени за разпространение, държане и употреба 
на наркотици.  

Наказателните съдии разглеждат и дела за замяна на режим с по-тежък по реда на чл. 446, ал.1 от НПК или преместване на затворник от затворническо общежитие от открит тип в такова от закрит тип по чл.64, ал.2 и ал.5 и 6 от ЗИНЗС. През 2016 год. са 
разгледани 8 такива дела. Постъпват и жалби от лишените от 
свобода, на които комисията по чл.73 от ЗИНЗС е отказала замяна 
на режима с по-лек. Разгледани са 9 предложения за замяна на постановени 
наказания „пробация” с лишаване от свобода. Разгледани са 2 дела 
за замяна на една пробационна мярка с друга пробационна мярка. 

Голяма по обем е работата по частните наказателни дела по реда на чл.243, ал.5 от НПК – разглеждане жалби и протести 
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против постановленията на прокурори при Окръжна прокуратура – 
Ловеч за прекратяване на наказателни производства. Събраните на 
досъдебното производство доказателства по някои от делата са 
многобройни, обемни, изискват време за запознаване и обсъждане 
на приетите фактически положения и правни изводи. През 2016 г. са разгледани общо 9 дела, което е с 3 по-малко в сравнение с 2015 г. 
и равен брой в сравнение с 2014 г., като са били отменени 7 
постановления на ОП – Ловеч и делото върнато за изпълнение на 
указанията в определението на съда. По 4 дела постановените 
съдебни актове са обжалвани или протестирани, като същите са 
потвърдени от въззивната инстанция.  През отчетната година съдът е бил сезиран с 3 европейски заповеди за арест. Техният брой е с 4 по-малко в сравнение с 2015 
г. и с 1 по-малко от 2014 г. Съдебният акт по 1 от тези дела е 
обжалван и потвърден, а 1 е останало висящо. През годината са образувани и разгледани и 11 дела по чл.16 
от Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за 
конфискация или отнемане или решения за налагане на финансови 
санкции, което е с 4 по-малко в сравнение с 2015 г. и с 6 повече от 
2014 г., като в края на отчетния период 2 дела са останало висящи. 

При сравнителния анализ за период от три години на 
постъпилите и разгледани ЧНД се констатира намаление с 12 дела 
в сравнение с 2015 г. и с 29 дела в сравнение с 2014 г.  

 
 
2. СВЪРШЕНИ  ПЪРВОИНСТАНЦИОННИ  ДЕЛА 

 През 2016 год. са свършени общо 439 първоинстанционни 
дела или 82,36 % от поставените на разглеждане 
първоинстанционни дела. В 3-месечен срок са свършени 347 дела, което съставлява 
65,10 % от общо разглежданите първоинстанционни дела и 
79,04% от свършените дела. 

През 2015 год. в 3-месечен срок са свършени 522 дела, което 
съставлява 79,09 % от общо разглежданите първоинстанционни дела и 91,73% от свършените дела. 

През 2014 год. в 3-месечен срок са свършени 470 дела, което 
съставлява 74,25 % от общо разглежданите първоинстанционни дела и 85,92% от свършените дела.  

Тези цифри показват намаление на свършените в 3-месечен 
срок първоинстанционни дела с 13.99 % в сравнение с предходната 
2015 г. 
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При отделните видове дела съотношението свършени дела и 
от тях свършени в тримесечен срок е следното: 

 

Вид дело Свършени В 3-мес. срок 
свършени 

Гр.дела 82,27 % 58.46 % 

Търговски дела 62,8 % 51.45 % 

Ч.гр.дела 100 % 100 % 
НОХД и НАХД 75,00 % 71.79 % 
Ч.нак.дела 97,09 % 97. 60 % 

 
През предходните години съотношението свършени дела и от 

тях свършени в тримесечен срок е следното:  
 

2015 год. 2014 год. 

Вид дело Свършени 
В 3-мес. срок свършени 

Свършени 
В 3-мес. срок свършени 

гр. дела 80,48 % 79.79 % 71.29% 64 % 

т. дела 67,5 % 85.18 % 68.11 % 55% 

от НОХД 73,80 % 70.96 % 82,97 % 85 % 
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Съотношение на свършените първоинстанционни дела към 
свършените в 3-месечен срок дела

гр. дела
т. дела
н. дела

гр. дела 87.83% 73.27% 84.81% 85.07% 79.19% 76.27%

т. дела 62.80% 51.46% 67.50% 85.19% 68.12% 55.32%

н. дела 91.96% 92.72% 93.81% 94.34% 95.58% 97.06%

СвършениВ 3-мес. срок свършениСвършениВ 3-мес. срок свършениСвършениВ 3-мес. срок свършени
2016 год. 2015 год. 2014 год.
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1. Граждански и търговски дела  
 
Изнесените данни сочат подобряване на достигнатия процент на свършените първоинстанционни граждански дела с 3% в 

сравнение с 2015 год. и с 9% повече от свършените граждански 
дела през 2014 год. Налице е намаляване с близо 21 % на 
свършените в 3-месечен срок дела от този вид в сравнение с 2015 
год. и с по-малко от 5 % в сравнение с 2014 год.  
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Съотношение на свършили в 3-месечен срок първоинстанционни граждански дела 
към всичко свършените първоинстанционни граждански дела

гр. дела

гр. дела 73.27% 85.07% 76.27%

2016 год. 2015 год. 2014 год.

 
 През 2016 год. са свършени 62.80 % от търговските дела. За 

сравнение през 2015 год. са свършени 67.5 % от търговските дела, а 
през 2014 год. този процент е 68.11 %. От тези данни следва да се 
направи извод за една постоянна тенденция за приключването на 
по-голям брой от този вид дела в рамките на отчетния период. 
Следва да се отбележи, че при тях също се наблюдава намаляване 
с близо 34 % на свършените в 3-месечен срок дела от този вид в 
сравнение с 2015 год. и с по-малко от 4 % в сравнение с 2014 год.  
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Съотношение на свършените търговски дела
към делата за разглеждане

т. дела

т. дела 62.80% 67.50% 68.12%

2016 год. 2015 год. 2014 год.
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Съотношение на свършили в 3-месечен срок търговски дела
към всичко свършените търговски дела

т. дела

т. дела 51.46% 85.19% 55.32%

2016 год. 2015 год. 2014 год.

 
 
 
По отношение отчетеното намаление с 34 % на свършените в 

3-месечен срок търговски дела и 21 % намаление на свършените в 
3-месечен срок първоинстанционни граждански дела в сравнение с 
предходната 2015 г. не може да се направи категоричен извод, че е 
налице отстъплението от постигнатите много добри резултати, 
касаещи бързината на правораздаване. Това се дължи на факта, че 
съгласно решение на ВСС по протокол № 9/28.01.2016 г., т.78.3, 
годишният статистически отчет на съда за 2015 г. беше изготвен, 
като сроковете за отчитане продължителността на разглеждане на 
гражданските и търговски дела I-ва инстанция започва от датата на 
насрочване на първото открито заседание. През отчетната година 
съгласно Методиката за контрол и проверка на статистическите 
данни, отчитащи дейността на съдебните органи и съдиите в 
Р.България, срокът за разглеждане на гражданските и търговски 
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дела I-ва инстанция се отчита от датата на образуване на делото до 
решаването му по същество. Като се има предвид процедурата по 
размяна на книжа по първоинстанционните граждански и търговски 
дела, оставянето без движение на исковите молби, множеството 
ответници по някои от тях, исканията за предоставяне на правна 
помощ и привличане на трети лица, необходимостта от 
назначаването и изготвяне на заключения по допуснати експертизи, 
както и времето за постановяване на определения по чл.140 и 
чл.374 от ГПК с оглед правната и фактическа сложност на 
разглежданите дела, то срокът за отчитане на тяхното разглеждане 
в 3-месечен срок от дата на образуване е непостижим при голям 
брой от тези дела. 

Причините за отлагане на първоинстанционните гражданските 
и търговски дела са посочвани многократно в отчетните доклади на 
съда и през предходните години. Следва да се отбележи, че в редки 
случаи забавянето на тяхното разглеждане се дължи на пропуски и 
грешки от страна на деловодителите в канцеларията. И през тази 
година се констатират трудности във връзка с връчването на 
съобщенията и своевременното призоваването на страните в 
големите градове – София, Пловдив, Варна в по-кратки срокове. 
Често се касае до неправилно или непълно посочени адреси в 
исковите молби, жалби и др., от които започва съдебното 
производство, а от друга страна лицата мигрират и съседите не 
винаги дават или имат информация за тяхното местонахождение. 
На са малко случаите, когато връчителят не може да намери достъп 
до канцеларията на търговеца на вписания в търговския регистър 
адрес, което налага залепване на уведомление след разпореждане 
на съда, а това води също до удължаване на инстуктивните срокове 
за разглеждане на делата. Все още има проблеми и в случаите, 
когато длъжностните лица при кметствата не оформят реквизитите 
на съобщенията според изискванията на ГПК и не удостоверяват 
надлежното им връчване, което налага даване на указания от съда 
и отлагане на съдебните заседания. 

Проблем, който води до удължаване висящността на 
гражданските и търговски дела е, че ответниците – физически лица 
не могат да бъдат намерени на посочения в исковата молба адрес, 
както и на постоянния или настоящ адрес, установен след 
извършване на справка по реда на Наредба № 14. В тези случаи с 
оглед изискването на процесуалния закон се налага назначаването 
на особен представител на страната по чл. 47, ал. 6 от ГПК на 
разноски на ищеца. Изпращането на писмо до адвокатската колегия 
за определяне на адвокат, необходимото време за уведомяване на 
ищеца и внасяне на възнаграждение за назначения особен 
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представител води до удължаване на срока за размяна на книжата и 
приключване на делата в кратки срокове. 

На следващо място следва да се отбележи, че постъпилите от 
страните молби по граждански дела за предоставяне на правна 
помощ и обжалване определенията на съда в случай на отказ е 
друга причина, която води до увеличаване висящността на 
гражданските дела и невъзможност за приключването им в 
инструктивния 3 – месечен срок. 

През последните години се наблюдава тревожна тенденция за 
увеличаване броя на постъпващи нередовни искови молби, което 
налага оставянето им без движение и забавяне на 
съдопроизводството. 

Често причина за отлагането на гражданските и търговски 
дела е неизготвянето или непредставянето в срок на заключенията 
по допуснатите от съда експертизи, което се дължи на 
несвоевременното внасяне от страните на определения от съда 
депозит или представяне на платежния документ в деловодството 
на съда. Малкото на брой вещи лица от определени специалности, 
тяхната ангажираност като експерти по дела в районните съдилища 
и административния съд, както и в други съдебни райони, също 
води до отлагането на делата. Трудности в работата на 
магистратите възникват и в случаите, когато се назначават вещи 
лица със специалности, каквито не фигурират в утвърдения списък 
на съда. Това налага такива да бъдат търсени от други съдебни 
райони, университети и болници, което забавя производството по 
делата и приключването им в разумен срок. 

За дисциплинирането на страните и връчителите съдиите все 
по-често използват правомощията си за налагане на глоби. 

В Ловешкия окръжен съд има утвърдена практика по 
първоинстанционните граждански и търговски дела съдиите при 
постановяване на определенията по чл.140 от ГПК и чл.374 от ГПК 
да изготвят подробни проекти на доклади, което отнема 
изключително много време, но изготвените съдебни актове не 
намират отражение в статистическите данни. 

За поредна година ще отбележа, че практическият опит на 
съдиите от Ловешкия окръжен съд налага становището, че двойната 
размяна на книжа по търговски дела води до съществено забавяне 
на съдопроизводството и не улеснява, а затруднява произнасянето 
на съда в разумни срокове. 

Образуваните по постъпили молби за откриване на 
производства по несъстоятелност дела, макар и да не бележат 
увеличение през 2016 г., се отличават с фактическа и правна 
сложност, а тяхното разглеждане и приключване в повечето случаи 
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продължава няколко години. Тези дела се характеризират с голям 
по обем работа, тъй като в хода на производството съдът 
постановява множество решения, ежемесечно се произнася с 
определения, разглеждат се постъпили възражения. При това някои 
от тези съдебни актове изискват задълбочена преценка и 
запознаване с голям по обем доказателствен материал, често съдът 
следва да се произнесе в деня на постъпване на молбите. 
Възникват проблеми и с осребряване на имуществото, защото в 
някои случаи масата на несъстоятелността е изчерпана и няма 
средства за удовлетворяване на вземанията, а в други случаи на 
обявените от синдиците продажби не се явяват купувачи. Не са 
малко и случаите, когато съдът постановява решение по чл.632, 
ал.1 от ТЗ – спиране на производството по несъстоятелност след 
неговото откриване поради липса на имущество за покриване на 
началните разноски, ако те не са предплатени по реда на чл.629б 
ТЗ. В тези случаи делата остават висящи в продължение на една 
година, което се отразява на броя на приключилите в 3-месечния 
срок търговски дела. С приетото изм. и доп. по Протокол № 
29/20.12.2016 г. на ВСС на Правилата за оценка натовареността на 
съдиите вече се въвеждат кодове в СИНС, с които ще се отчита на 
годишна база броя произнасяния на всеки съдия по разглежданите 
възражения по списъка на приетите /неприети вземания в 
производството по несъстоятелност, възраженията на кредиторите 
в производството по чл.704, ал.4 от ТЗ, одобряване на сметките за 
разпределение, решенията по чл.755, ал.1 ТЗ и чл.759, ал.1 ТЗ, 
издаване на постановленията за възлагане по чл.717з от ТЗ, 
решенията за утвърждаване или отказ за утвърждаване на плана по 
чл.707, ал.1 във вр. с ч.705, ал.1 от ТЗ, както и решенията по чл.709, 
ал.1 от ТЗ. 

 
 
2. Наказателни дела 
 
Посочените в таблиците цифри сочат, че през изминалата 

година от страна на съдиите, разглеждащи наказателни дела, са 
постигнати добри резултати по отношение на свършените в срок до 
3-месеца НОХД. От свършените 39 дела, което съставлява 75.00 %, 
28 дела или 71.79 % са свършени в инструктивния 3 – месечен срок. 

През 2015 год. този процент е 70.96 %, а през 2014 год. този 
процент е 82.97 %. Тези цифри показват подобрение на резултатите 
по показателя бързина в сравнение с предходната 2015 год.  

 



 24 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

Съотношение на свършили в 3-месечен срок първоинстанционни наказателни дела 
към всичко свършените първоинстанционни наказателни дела

н. дела

н. дела 92.72% 94.34% 97.06%

2016 год. 2015 год. 2014 год.

 
 
Най-често причини за отлагане на наказателните дела и 

удължаване сроковете на съдопроизводството са заболяване на 
подсъдимите или техните защитници или повереници, 
ангажираността на последните по други дела, неявяване на вещи 
лица от други населени места. Години наред в отчетния доклад на 
съда се отбелязва, че при възможността болничните листи да се 
издават от различни медицински центрове, лични лекари, дори и 
при спазване на изискването на Наредбата за оценка на 
работоспособността и изричното посочване за невъзможността на 
лицето за явяване в съдебно заседание, трудно може да се провери 
достоверността на отразеното в медицинските документи. В такива 
случаи съдът отлага делото, вместо съдебният акт да бъде отменен 
поради „нарушено право за защита”. Почти всяко наказателно дело 
за транспортно престъпление се отлага за назначаване на повторни 
експертизи, повторни разширени експертизи поради недостатъчно 
обосновани заключения, които дават противоречиви констатации. 
Нерядко се внасят за разглеждане обвинителни актове с досъдебни 
производства, в хода на които обвиняемите и техните защитници са 
направили основателни възражения, искания за събиране на 
доказателства, но те не са били уважавани. Осигуряването на 
всестранното, пълно и обективно изясняване на делото в 
съответствие с изискването на чл.13 от НПК обаче налага в съдебно 
заседание да се допусне събирането на допълнителни 
доказателства и съответно това води до отлагане на делата. През отчетната година 5 дела, което представлява 12,82 % от 
свършените НОХД са разгледани за срок над три до 6 месеца и 5 дела или 12,82 % са разгледани за срок до една година. Причини 
за отлагането на делата са постъпили молби от страните с 
представени към тях болнични листове, събиране на нови 
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доказателства и назначаване на експертизи. Непълните протоколи 
за оглед или съставянето им при допуснати процесуални 
нарушения, недостатъчната компетентност на някои от вещите лица 
– специалисти в тази област, водят до необходимостта делата да се 
отлагат и да се събират допълнителни доказателства с цел 
максимално да се изяснят фактите. Това са причините за отлагане 
на делата, решени в срок до една година. 

 
3. РЕШЕНИ ДЕЛА С АКТ ПО СЪЩЕСТВО 
 
От свършените 65 граждански дела първа инстанция по 39 са постановени съдебни актове по същество, което съставлява 

60,00%. От тях по 27 дела или 69.23%, искът е уважен изцяло. По 
6 дела или 15,38 % искът е отхвърлен, а по останалите 6 дела 
/15,38%/ искът е уважен частично. 

При търговските дела от свършените 103 дела по 63 са постановени актове по същество, което е 61,16 %. По 39 
търговски дела или 61.90% искът е уважен изцяло, по 14 дела – 
22.22 % искът е отхвърлен изцяло, а по останалите 10 дела – 
15,87 % искът е уважен частично. Прекратени на различни 
основания са 40 търговски дела. От приключилите 39 НОХД по 20 дела е постановена присъда, което съставлява 51,28 %.  

От 15-те дела, приключили със споразумение, 1 дело е за 
престъпление по чл. 142 от НК, 3 дела са за престъпление по чл.199 
от НК, 2 дела по чл. 249 от НК, 1 дело за престъпление по чл. 252 от 
НК, 1 дело за престъпление по чл. 282 от НК и 7 дела за 
престъпление по чл.354а от НК за притежаване на наркотични 
вещества с цел разпространение. През отчетния период са постановени 8 съдебни акта след 
провеждане на съкратено съдебно следствие /20,51 % от делата 
с постановени присъди/. От тях 1 дело за престъпление по чл.199 
от НК, 6 дела за транспортни престъпления и 1 дело за 
престъпление по чл. 254б от НК. 

 
 
4. БРОЙ ПРЕКРАТЕНИ ДЕЛА 
 Прекратени поради неотстраняване нередовностите на 

исковата молба или недопустимост на предявения иск, оттегляне на 
иска, постигнато в хода на производството споразумение и съединяване на производства на осн. чл.213 са 26 граждански дела. 
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Прекратени на различни основания са 40 търговски дела – 
оттегляне на иска, липса на правен интерес, прието вземане в 
производството по несъстоятелност, изпращане по подсъдност на 
друг съд, недопустимост на предявения иск, неотстранени в срок 
нередовности на исковата молба, постигната спогодба и 
съединяване на делата в едно производство. Прекратени поради постигнато споразумение, одобрено от 
съда, са 15 наказателни дела или 38,46 % от приключилите. 4 дела са прекратени, като 1 дело е върнато на прокурора, 1 е 
изпратено по компетентност на РС Луковит, 1 дело е изпратено на 
ВКС за решаване спор за подсъдност и по 1 дело са постановени 
отводи от всички съдии от ЛОС и делото е изпратено на ВКС за 
определяне на друг равен по степен съд за разглеждане. 

 
5. ВИСЯЩИ ДЕЛА В КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД 
 
В края на отчетния период са останали висящи 13 

наказателни дела, което е 25.00 % от поставените на разглеждане. 
За сравнение през 2015 год. техният брой е бил 11 дела или 26.19 
% от поставените на разглеждане, а през 2014 год. 8 наказателни 
дела или 16,67 % от поставените за разглеждане.  Несвършените ЧНД в края на 2016 г. са 5, което е с 2 повече в 
края на 2015 г. и 3 повече в сравнение с 2014 г.  

От останалите висящи в края на годината дела с изтекъл срок 
от образуването до три месеца са 13 дела, от три до шест месеца 1 
дело, от шест месеца до една година са 2 дела и над една година – 
2 дела. 

И в предходните доклади за дейността на съда е 
констатирано, че немалкият брой несвършени НОХД в края на 
отчетния период се дължи на факта, че голям процент от 
обвинителните актове се внасят от ОП Ловеч през м.ноември и 
м.декември, поради което и образуваните дела не могат да 
приключат до края на година. Останали несвършени в края на отчетния период граждански дела: Първоинстанционни граждански дела – 14 бр. или с 10 по-
малко в  сравнение с 2015 г. и 17 бр. по-малко от 2014 г. Въпреки 
отчетения по-малък брой на несвършени в края на отчетния период 
първоинстанцонни граждански дела, от тези цифри не може да се 
направи положителен извод, имайки предвид намалялото 
постъпление на този вид дела. Несвършени в края на отчетния период са 61 бр. търговски дела. За сравнение техният брой през 2015 г. е бил 52 и 44 през 
2014 г. Броят на останалите несвършени в края на 2016 г. търговски 
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дела намира обяснение  във факта, че през м.ноември бяха 
образувани голям брой дела по предявени установителни искове с 
правно основание чл.694 от ТЗ, свързани с обявяването в 
несъстоятелност на „Нафтекс петрол” ЕООД. 

В края на 2016 година се отчитат несвършени 11 граждански 
дела с изтекъл срок от 1 до 3 години и 1 дело е с изтекъл срок над 5 
години. Установява се, че 5 от делата с изтекъл срок от 1 до 3 години са спрени до приключване на други съдебни производства. 
Всички спрени дела се проверяват ежемесечно от съдията-
докладчик с оглед своевременното им възобновяване при отпадане 
на причината за това. Другите 3 отчетените дела с изтекъл срок от 1 
до 3 години са производства за обявяване в несъстоятелност на 
търговски дружества, които по обективни причини не могат да 
приключат в кратки срокове и се прекратяват с решение на съда 
след изплащане на задълженията и когато масата на 
несъстоятелността е изчерпана. Гр.дело № 55/2008 год. с изтекъл 
срок над пет години е отложено за неопределена дата във връзка с 
трудности по конституирането на наследниците на един от ищците, 
починал в хода на производството в САЩ. От съда е открита 
процедура със съдебна поръчка до САЩ за установяване на 
наследниците на починалото лице, която не е неизпълнена и към 
настоящия момент. След постъпил отговор чрез Министерството на 
правосъдието от м.януари 2011 год. и дадени от съда указания на 
заинтересованите лица какви действия следва да предприемат, все 
още не са представени необходимите доказателства. Не може да се 
приеме, че причините да бъде забавено решаването на посочените 
дела се дължи на пропуски в работата на съда и неизпълнение на 
задълженията му. 
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Броят на останалите несвършени дела към 31.12.2016 год. е 

153 – с 15 по-малко от предходната 2015 год. и с 1 повече спрямо 
2014 год. Висящите към края на периода дела съставляват 13,61 % 
спрямо постъпилите за разглеждане и 11,81% спрямо общо разглежданите дела. 

 
 
6. СТРУКТУРА НА ОСЪДЕНАТА ПРЕСТЪПНОСТ 
 
През 2016 год. от Окръжна прокуратура – Ловеч са внесени за 

разглеждане 41 прокурорски акта: 33 обвинителни акта, по които са 
образувани наказателни съдебни производства и 8 споразумения за 
разглеждане и одобрение по реда на глава двадесет и девета от 
НПК. Към края на отчетния период са останали висящи 13 дела по 
внесени обвинителни актове. През 2016 год. са съдени 35 лица. Осъдени с влезли в сила 
съдебни актове са 23 лица, а за 12 лица съдебните актове са 
обжалвани. От осъдените 23 лица, 19 са по дела, образувани през 
отчетната година. По одобрени от съда споразумения са осъдени 
15 лица.  

На осъдените 27 лица е наложено наказание лишаване от 
свобода до 3 години, като на 20 от тях изпълнението на наказанието 
е било отложено на основание чл.66 от НК. На 4 лица е наложено 
наказание лишаване от свобода над 3 до 10 години и на 1 лице – 
наказание лишаване от свобода над 10 до 30 години. На 1 осъден е 
наложено друг по вид наказание. През отчетната година са приведени в изпълнение 33 присъди по отношение на 37 лица. Именно в тази крайна фаза от 
наказателния процес могат да се изведат обосновани изводи за 
действително наказаната престъпност и разглеждане на делата в 
разумни срокове в съответствие с чл.6, т.1 от Европейската 
конвенция за правата на човека. 

При анализа на данните за приведените в изпълнение присъди се установява, че престъпленията, за които са осъдени с влязъл в сила съдебен акт през 2016 год., са извършени от 2 лица през 
2016 год., 16 лица през 2015 год., 6 лица са осъдени за 
престъпления, извършени през 2014 година, 8 лица са осъдени за 
престъпления, извършени през 2013 год., 1 лице е осъдено за 
престъпление, извършено през 2012 год., 2 лица са осъдени за 
престъпления, извършени през 2011 година и 1 лице е осъдено за 
престъпление, извършено през 2009 год.  
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Съдебните производства, по които са постановени 
приведените в изпълнение съдебни актове, са образувани както 
следва: през 2016 год. – 19 дела по отношение на 19 лица, през 
2015 год. – 10 дела по отношение на 14 лица, през 2014 год. – 4 
дела по отношение на 4 лица. 

Като се има пред вид, че в тези срокове се включва и 
разглеждането на делата пред въззивната и касационна инстанция, 
може да се приеме, че в Ловешкия окръжен съд съдиите полагат усилия за решаване на наказателните дела в разумни срокове. 

От приведените в изпълнение съдебни актове, 15 са по одобрени споразумения по отношение на 15 лица, от които 2 
лица са осъдени за престъпления, извършени през 2016 год., 10 
лица са осъдени за престъпления, извършени през 2015 год., 1 лица 
са осъдени за престъпление, извършено през 2014 год., 1 лице е 
осъдено за престъпление, извършено през 2011 год. , 1 лице е 
осъдено за престъпление, извършено през 2009 год.  Тези данни 
налагат извода, че производството по реда на чл.381 – 384 от НПК 
способства за своевременно наказване на престъпните прояви.  

 
7. ОПРАВДАТЕЛНИ ПРИСЪДИ 
 
През 2016 година по разгледаните и приключени НОХД в Окръжен съд Ловеч има постановени две оправдателни присъди. 
 
8. ДЕЛА С ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС 
 
През годината са постъпили 7 дела от включените в 

указанията на ВСС, които са със значим обществен интерес. Те са 
с предмет наркотични вещества и перкурсори, като по тях е постигнато споразумение. 

Извън посочените дела, но със завишен обществен интерес е 
НОХД № 221/15 год. срещу бившия кмет на Община Тетевен Милен 
Ганев за престъпления чл.282, ал.2, пр. 1 и 2, чл.205, ал.1, т.3 от НК 
и бившия зам.кмет на Община Тетевен Детелин Пърлев за 
престъпления чл.310, ал.1, чл.308, ал.1, 283, пр.2 от НК. 

През отчетния период е постановена присъда по  НОХД 367/15 
год. с подсъдим Филип Аспарухов Михайлов, който  е предаден на 
съд за престъпление по чл.343, ал.4 във връзка с ал.3, пр. 4 и 5 , б. 
„б” във връзка с чл.342, ал.1, пр.3 от НК, за причинена смърт на две 
лица и средна телесна повреда на трето лице /катастрофата през 
м.август 2015 год. в с.Лесидрен/. Присъдата е обжалвана и не е 
влязла в сила. 
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9. СПЕЦИАЛНИ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА 
 
Председателят на съда, а в негово отсъствие двамата зам.председатели, са издали общо 29 разрешения за използване на 

СРС по отношение на 20 лица, като 8 са по искане на ОД на МВР, 7 
по искане на ДАНС и 14 по искане на Прокуратурата по образувани 
досъдебни производства. Постановени са 2 отказа. За 4 лица е 
искано разрешение за продължаване на използване на СРС. По отношение на 7 лица, за които е дадено разрешение за използване 
на СРС, материалите са послужили за изготвяне на веществени 
доказателствени средства. 

За сравнение през 2015 г. броят на издадените разрешения за 
използване на СРС е бил 23, а през 2014 г. – 50 бр. 

 
 ІІ. ВЪЗЗИВНИ ПРОИЗВОДСТВА 

 
1. Брой на постъпилите дела. 
 
През отчетната 2016 год. са постъпили за разглеждане 236 бр. въззивни граждански дела и 227 бр. ч.гр.д. ІІ-инстанция, или общо 463 въззивни производства. 
За сравнение техният брой през 2015 г. е 319 въззивни 

граждански дела и частни граждански дела ІІ-инстанция 194, или 
общо 513 дела. През 2014 г. броят на постъпилите въззивни 
граждански дела е бил 309, а на частните граждански дела ІІ-
инстанция 236, или общо 545 дела. Постъпилите за разглеждане въззивни наказателни 
производства са: 78 бр. въззивни наказателни дела и 100 бр. частни наказателни дела ІІ-инстанция, или общо 178 дела. 

За сравнение техният брой през 2015 г. е 76 въззивни 
наказателни  дела и частни наказателни дела ІІ-инстанция 86, или 
общо 162 дела. През 2014 г. броят на постъпилите въззивни 
наказателни дела е бил 101, а на частните наказателни дела ІІ-
инстанция 103, или общо 204 дела. 

 
 
 

Година Видове постъпили дела 
2016 2015 2014  

Въззивни гр.дела 236 319 309 
Частни гр.дела ІІ-ра 227 194 236 

Въззивни граждански – ОБЩО 463 513 545 
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Година Видове постъпили дела 
2016 2015 2014  

Въззивни нак.дела 78 76 101 
Частни нак.дела ІІ-ра 100 86 103 

Въззивни наказателни – ОБЩО 178 162 204 
 
 
От посочените данни следва извод, че през отчетната 2016 

год. се наблюдава значително намаление на постъпилите за разглеждане въззивни граждански дела в сравнение с 
предходните години. По отношение на частните граждански дела ІІ 
– инстанция е налице значително увеличение в сравнение с 2015 г. 
и с 9 по-малко в сравнение с 2014 г. При въззивните наказателни дела е налице увеличение с 2 
бр. спрямо предходната 2015 г. и значително намаление в сравнение с 2014 г. – 23 дела. По отношение на частните наказателни дела ІІ – инстанция се наблюдава увеличение в 
сравнение с 2015 г. и с 3 по-малко в сравнение с 2014 г. 

 
2. Брой дела за разглеждане. 
 
През 2016 год. са разгледани общо 762 въззивни дела, което 

е с 21 дела повече в сравнение с 2015 год. и с 68 дела по-малко спрямо 2014 год. От тях 77 дела са били висящи към 01.01.2016 
год., което съставлява 10,10 % от всички поставени на разглеждане 
и 685 новопостъпили, което е 89,89 %. Наблюдава се следното 
разпределение, съпоставено с данните за 2015 год. и 2014 год.: 

 
Година Видове дела за разглеждане 

2016 2015 2014  
Въззивни гр.дела 332 362 360 
Частни гр.дела ІІ-ра 240 206 247 
Въззивни нак.дела 85 85 119 
Частни нак.дела ІІ-ра 105 88 104 
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От посочените в таблицата цифри и графиките може да се прави извод за намаляване броя на въззивни граждански дела и увеличаване на въззивни частни граждански дела и частни наказателни дела втора инстанция.  
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3. СВЪРШЕНИ ВЪЗЗИВНИ ПРОИЗВОДСТВА 
 

През 2016 год. са свършени общо 703 въззивни дела, което 
съставлява 92.25 % от общо поставените за разглеждане дела. За 
сравнение през 2015 год. са свършени 664 въззивни дела, което 
съставлява 89.60 % от общо поставените за разглеждане дела, а 
през 2014 год. са свършени общо 775 въззивни дела, което 
представлява 93.37 % от общо поставените за разглеждане дела. 

От посочените цифри се установяват постигнати много добри 
резултати по приключване на въззивните дела в края на отчетния 
период, което е трайна тенденция в работата на магистратите от 
окръжния съд. През 2016 год. в 3-месечен срок са приключили 659 въззивни производства, което представлява 93.74 % от свършените и 86.48 % от общо поставените на разглеждане. През 2015 год. в 3-месечен срок са приключили 627 въззивни производства, което представлява 94.42 % от 
свършените и 84,61 % от общо поставените на разглеждане. През 2014 год. в 3-месечен срок са приключили 697 въззивни производства, което представлява 89.94 % от свършените и 83.98 % от общо поставените на разглеждане. 

При съпоставяне на посочените данни за 3-годишен период 
може да се изведе извод, че през 2016 год. съдиите от Окръжен съд 
Ловеч са запазили достигнатите през 2015 г. много добри резултати 
по показателя бързина, а в сравнение с 2014 г. са решили в 3-месечен срок близо 4% повече въззивни дела. Налице е трайна положителна тенденция за приключване на делата в 3-месечния 
инструктивен срок и съкращаване сроковете за решаването им. 

По видове дела се наблюдава следното съотношение за 2016 
год.: 
 

Видове дела Общо свършени От тях свършени в 
3 месечен срок 

Въззивни гр.дела   90.06 %   79.81 % 
Частни гр.дела ІІ-ра   95.00 % 100.00 % 
Въззивни нак.дела   83.52 %   72.94 % 
Частни нак.дела ІІ-ра 100.00 %   99.04 % 

 От разгледаните през 2016 год. 332 въззивни граждански дела са свършили 299 бр., от които 265 в срок до 3 месеца или 
88.62%. От разгледаните през 2015 год. 362 въззивни граждански 
дела са свършили 310 бр., от които 282 в срок до 3 месеца или 
91.00%. От разгледаните през 2014 год. 360 въззивни граждански 
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дела са свършили 317 бр., от които 264 в срок до 3 месеца или 
83.33%. Въпреки че процентът на приключилите в 3-месечен срок 
въззивни граждански дела е с 2% по-малък в сравнение с 2015 г. и 
5% по-висок от 2014 г., цифрите сочат на постигнати през отчетната 
година много добри резултати по показателя срочност. 

При въззивните частни граждански дела статистиката сочи, че 
са свършени 228 дела през 2016 год., от които в срок до 3 месеца са 
приключили 228 дела или 100.00 %. За сравнение през 2015 год. от 
разгледаните 206 въззивни частни граждански дела в срок от 3 
месеца са приключили 100%, а от свършените 235 дела през 2014 
година в срок до 3 месеца са приключили 235 дела или 100%. Изводът, който се налага е, че всички въззивни частни граждански дела приключват в 3 – месечен срок. 

При въззивните наказателни дела данните показват, че от 
разгледаните през 2016 год. 85 дела са свършени 71, като 62 са приключили в срок от 3 месеца или 87.32 %. От разгледаните през 
2015 год. 85 дела са свършени 78, като 70 са приключили в срок от 3 
месеца или 90.00 %, а през 2014 г. от свършените 110 дела от този 
вид 96 или 87% са в срок до 3 месеца. От тези цифри може да се 
направи извод, че през отчетния период е налице леко отстъпление 
по показателя бързина в сравнение с предходната 2015 г. при 
въззивните наказателни дела, но постигнатите резултати са много 
добри и са израз на стремежа на съдиите за приключването им в 
кратки срокове.  При частните наказателни дела втора инстанция данните 
показват, че от разгледаните през 2016 год. 105 дела са свършени 
105, като 104 са приключили в срок до 3 месеца или 99.04 %. За 
сравнение от разгледаните през 2015 год. 88 дела са свършени 83, 
като 82 са приключили в срок от 3 месеца или 93,18 %. Наблюдава 
се значително подобрение на резултат от предходната година. 

Като обобщение следва да се отбележи, че през отчетния 
период е налице тенденцията за запазване на постигнатите много 
добри резултати при въззивните наказателните дела и нарастване 
броя на свършените в 3-месечен срок въззивни граждански дела. 
Увеличения брой на свършените в 3-месечен срок въззивини 
граждански дела се дължи на факта, че от страна на съда стриктно 
се спазва разпоредбата на чл.266, ал.2 от ГПК, а въззивината 
инстанция изготвя нов доклад по делата само при направено от 
страните оплакване във въззивната жалба или неправилна 
квалификация на предявените искове от районните съдилища. 
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4. ВИСЯЩИ ДЕЛА В КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД 
 
В края на отчетния период няма несвършени ВЧНД, докато през 2015 г. техният брой е бил 5, а през 2014 г. – 2. ВНОХД, 

останали несвършения в края на 2016 г. са 14 или със 7 повече от 
2015 г. и 5 повече в сравнение с предходната 2014 г. Останали несвършени в края на 2016 г. въззивни граждански дела са 33 бр., което в сравнение с 2015 г. е с 19 по-малко и с 10 по-
малко от 2014 г. Броят на несвършените в края на 2016 г. в.ч.гр.д. е 
12 бр., което е с 1 по-малко в сравнение с 2015 г. и същият брой 
през 2014 г. 

От посочените цифри следва извод, че през отчетния период е 
налице намаление на останалите несвършени въззивни граждански 
дела, но се отчита увеличение на останалите несвършени в край на 
2016 г. ВНОХД в сравнение с 2015 г. и 2014 г. 

 
5. РЕШЕНИ ДЕЛА С АКТ ПО СЪЩЕСТВО 
 
През отчетната година са постановени актове по същество по 256 въззивни граждански производства и по 189 въззивни частни граждански производства. 
Постановени са 71 акта по същество по въззивни наказателни производства и 100 актове по същество по въззивни частни наказателни производства. При справка за 

решените 71 въззивни наказателни дела с акт по същество, се 
наблюдават следните резултати за районните съдилища: 
 
 

Въззивни наказателни дела 
РС-Ловеч РС-Луковит РС-Тетевен РС-Троян 
Бр. 
решен
и 

Пот
в. 

Бр. 
реше
ни 

Потв. 
Бр. 
реше
ни 

Потв. 
Бр. 
реш
ени 

Потв
. 

Решени по същество 

17 6 23 8 13 5 14 10 
РС-Ловеч РС-Луковит РС-Тетевен РС-Троян 

наказ
аниет
о е 
увели
чено 

друг
и 

Наказ
аниет
о е 
увели
чено 

други 

наказ
аниет
о 

намал
ено. 

други 

Нака
зани
ето 
нама
лено

. 

друг
и Изменени 

3 4 1 4 - 2 1 - 
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РС-Ловеч РС-Луковит РС-Тетевен РС-Троян Отменени изцяло и върнати за ново 
разглеждане 

3 6 4 1 

РС-Ловеч РС-Луковит РС-Тетевен РС-Троян Отменени и постановени нови присъди 

1 4 2 2 

 
ОС – Ловеч е разгледал и 4 ВНОХД на РС Плевен, като по 3 

дела присъдата е потвърдена, а по 1 дело присъдата е отменена и 
делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на съда. 

Следва да се отчете, че от обжалваните въззивни актове, с 
които е постановено нова присъда от съдиите при Ловешкия окръжен съд по наказателни дела са 9. Две от делата са обжалвани 
пред ВКС, като по 1 дело е потвърдена присъдата на ЛОС и по 1 
дело ВКС не е постановил решение. 

При анализ на постановените 299 решения по въззивни 
граждански дела по същество се установяват следните резултати 
по съдилища: 

 
Въззивни граждански дела 

 РС-Ловеч РС-Луковит 
РС-Тетевен РС-Троян 

Брой постъпили дела 
118 23 39 81 

Решени  106 23 34 70 
Потвърдени 64 14 29 41 
Постановено ново решение 

10 1 1 6 

Обезсилени, поради недопустимост 

3 3 1 11 

изменено частично 16 2 2 6 

Прекратени 13 3 1 6 
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Постановени са 2 решения по дела на РС Плевен, като по 1 

дело е потвърден акта на първоинстанционния съд, а по 1 дело е 
прекратено производството. 

Може да се изведе тенденция за преобладаващ дял на потвърдени решения на първоинстанционните съдилища – общо 
148, което съставлява 49,49 % от свършените дела. Делата, по 
които е постановено ново решение са 18, което съставляват 6,02 
% от свършените дела. 

На касационна проверка през 2016 год. са били 59 въззивни решения. За посочения период от ВКС са върнати 50 дела. По 4 
дела решенията са отменени и са постановени нови решения, по 1 
дело акта е изцяло обезсилен и е върнато за ново разглеждане, по 
1 дело акта е отменен в едната част и е постановен акт по същество 
поради представяне на нови доказателства, по 1 дело акта е 
отменен и делото е върнато за ново разглеждане на въззивната 
инстанция, по 6 дела жалбите са били оставени без разглеждане, а 
7 дела жалбите са върнати за администриране и по 30 не е било допуснато касационно обжалване. 

От тези данни обаче не би могъл да се изгради обоснован 
извод за качеството на работа през отчетната година, тъй като 
голям брой от делата се връщат от касационната инстанция в 
период от 1 до 3 години след разглеждането им от съдиите при 
Ловешкия окръжен съд. От върнатите след касационна проверка 
дела, 36 са разгледани от окръжния съд през 2016 год., 12 дела от 
разгледаните през 2015 год. и 2  дела са разгледани през 2014 год. 

 
6. БРОЙ ПРЕКРАТЕНИ ДЕЛА 
 
През 2016 год. са прекратени 43 въззивни граждански дела 

на различни основания: оттегляне на жалбата, неотстраняване на 
нередовности на исковата молба, констатирани от въззивната 
инстанция, обезсилване на постановените от районните съдилища 
недопустими решения, постигната от страните спогодба пред 
въззивната инстанция и връщане на районните съдилища за 
администриране на въззивните жалби. Броят на прекратените въззивни частни граждански дела ІІ-инстанция е 39 и същите са 
прекратени поради връщане на жалбата за администриране, 
недопустимост на частните жалби и направени отводи. 

Прекратени са и 5 въззивни частни наказателни дела ІІ-
инстанция поради оттегляне на жалбата, недопустимост на жалбата 
и отвод на всички съдии от ОС – Ловеч. 
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 ІІІ. РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЖАЛВАНИ ПРОТЕСТИРАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ 
 

През годината са били проверени от по-горна инстанция и са се върнали с резултати общо 178 първоинстанционни и въззивни 
съдебни акта по граждански, търговски и наказателни дела на 
съдиите при Ловешкия окръжен съд, като резултатите са следните: 

 ГРАЖДАНСКИ И ТЪРГОВСКИ ДЕЛА 
 

№ по ред   1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 

Съдия 
/име, презиме, 

фамилия/ 
ОБЩО 

Ми
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на 
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тко

ва 
Въ
лч
ева
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чев
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зан

дж
иев

а 
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 Ст
оян
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ва 
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тян
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ва 
Ми
тев

а 
Ив
ан 
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чев

Ив
ано

в  
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кол

инк
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еор
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ва 
Ди
ми
тро

ва 
Ем
ил
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вид

ов 
Ма
рин
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 Йо
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ва 
Ко
нст
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ва 
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ов 
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рни

ца
 М
ари

нов
а А

нге
ло
ва 

Пл
ам
ен 
Ив
ано

в П
ено

в 
ОБЩО 77 10 9 8 0 2 5 13 0 10 2 7 1 10 0 

1 24 3 4 4     4 1   1   2 1 4   
2 27 2 2 3     1 6   5   2   6   

3а 14 3 1     1   3   2 2 2       
3б 1             1               
3в 0                             
4а 0                             
4б 0                             
4в 0                             
4г 0                             
5а 8 2 1 1       1   2   1       
5б 1         1                   
5в 0                             
6а 1             1               
6б 0                             
6в 0                             
6г 0                             
7а 1   1                         
7б 0                             
7в 0                             
7г 0                             
8а 0                             
8б 0                             
8в 0                             

РЕ
Ш

ЕН
ИЯ

 

ИН
ДЕ

КС
И 

8г 0                             
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№ по ред   1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 

Съдия 
/име, презиме, 

фамилия/ 
ОБЩО 
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 Йо

рд
ано
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ано
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ено
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9а 0                             
9б 0                             
9в 0                             

ОБЩО 72 7 9 5 9 2 7 6 3 5 4 5 4 5 1 
1 35 3 4 3 2 1   3 3 1 4 5 4 2   
2 9 1 1   4   2             1   

3а 21 2 2 1 3 1 5 2   2       2 1 
3б 1   1                         
3в 1 1                           
4а 0                             
4б 0                             
4в 0                             
4г 0                             
5а 5   1 1       1   2           
5б 0                             
5в 0                             
6а 0                             
6б 0                             
6в 0                             
6г 0                             
7а 0                             
7б 0                             
7в 0                             
7г 0                             
8а 0                             
8б 0                             
8в 0                             
8г 0                             
9а 0                             
9б 0                             

ОП
РЕ

ДЕ
ЛЕ

НИ
Я 

ИН
ДЕ

КС
И 

9в 0                             
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НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 
 

№ по ред   1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 

Съдия 
/име, презиме, 

фамилия/ 
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ен 
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ОБЩО 17 0 0 3 0 2 0 0 4 0 5 0 3 0 0 
1 14     3   2     3   4   2     
2а 0                             
2б 0                             
2в 0                             
2г 2                   1   1     
3а 0                             
3б 0                             
4а 1               1             
4б 0                             
4в 0                             
4г 0                             
4д 0                             
4е 0                             
5а 0                             
5б 0                             
5в 0                             
6а 0                             
6б 0                             
6в 0                             
6г 0                             

РЕ
Ш

ЕН
ИЯ

 

ИН
ДЕ

КС
И 

6д 0                             
ОБЩО 12 0 0 2 0 2 0 0 4 0 2 0 2 0 0 

1 5         1     2   1   1     
2а 0                             
2б 1     1                       
2в 1                   1         
2г 1                       1     
3а 0                             
3б 0                             
4а 1         1                   
4б 2     1         1             
4в 0                             
4г 1               1             
4д 0                             

ОП
РЕ
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Я 

ИН
ДЕ

КС
И 

4е 0                             
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№ по ред   1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 
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5а 0                             
5б 0                             
5в 0                             
6а 0                             
6б 0                             
6в 0                             
6г 0                             
6д 0                             

 
 
Данните за резултатите от инстанционния контрол показват 

много добро качество на постановените от магистратите от 
окръжния съд съдебни актове. 

 
 ІV. СРЕДНА НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ 

 
При проследяване движението на делата през отчетната 

година за съдиите в Ловешкия окръжен съд се установява натовареност по щат 7.19 дела на база общ брой за разглеждане 
и 6.34 дела на база свършени дела. Действителната натовареност при отработени 162 
човекомесеци /изчислени при спазване указанията на ВСС/, е съответно 7.99 дела на база общо дела за разглеждане и 7.05 дела на база свършени дела. 

Действителната натовареност на гражданските съдии е 8.16 
дела спрямо общо поставените за разглеждане и 7.04 дела спрямо свършените дела. 

При наказателните съдии натовареността е 6.90 дела спрямо поставените за разглеждане и 6.37 спрямо свършените дела. 
През предходната 2015 год. натовареността по щат е била 

7.27 дела на база общ брой за разглеждане и 6.33 дела на база 
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свършени дела. Действителната натовареност при отработени 
153 човекомесеци е съответно 8.55 дела на база общо дела за разглеждане и 7.41 дела на база свършени дела.  

През предходната 2014 год. натовареността по щат е била 
8.13 дела на база общ брой за разглеждане и 7.28 дела на база свършени дела. Действителната натовареност при отработени 
177 човекомесеци е съответно 8.27 дела на база общо дела за разглеждане и 7.41 дела на база свършени дела.  

От анализа на посочените данни за последните три години 
може да се направи извод за незначително намаляване на 
натовареността по щат на база общ брой дела за разглеждане и 
свършени дела, както и на действителната натовареност на база 
общо дела за разглеждане и свършени дела. Следва да се 
отбележи, че през отчетния период наказателните съдии в Окръжен 
съд Ловеч са разглеждали и първоинстанционни частни граждански 
дела за допускане обезпечение на бъдещ иск, както и въззивни 
граждански дела от групата „обжалване действия на съдия-
изпълнител”. От посочените цифри, които отчитат натовареността 
само по количествен критерий, не следва да се правят категорични 
изводи. С прилагането от 01.04.2016 год. на Правилата за оценка на 
натовареността на съдиите, приети от ВСС с решение по Протокол 
№ 62/16.12.2015 год.,изм. и доп. с протокол № 15/24.03.2016 г. на 
ВСС, решение на СК на ВСС по протокол № 23/08.11.2016 г. и 
протокол № 29/20.12.2016 г. ще се даде справедлива оценка на 
натовареността на всеки съдия, тъй като се отчита фактическата и 
правна сложност на разглежданите дела и допълнителните 
дейности, които извършва във връзка с правораздаването, както и 
за реалната натовареност на органа на съдебна власт. 

Средната натовареността на съдиите от Ловешкия окръжен 
съд, която е под средната за страната, им дава възможност да 
отделят по-голямо внимание на подготовката на делата, да вземат 
необходимите мерки за по-бързото им решаване в разумни срокове, 
да следят промените в законодателството и практиката на ВКС, 
което е предпоставка за постановяването на качествени и 
обосновани съдебни актове. 

 
1. Резултатите на съдиите при Окръжен съд Ловеч  
 Съдия Вълчева е разгледала 85 дела, от които 6 граждански 

дела първа инстанция, 21 въззивни граждански дела, 11 търговски 
дела, 2 фирмени дела, 20 въззивни ч.гр.дела, 1 частно гражд. първа 
инстанция, 1 НОХД, 1 въззивни частно наказателни дела и 1 частно наказателно дело. Решила е 70 дела. 
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Проверени от по-горни инстанции са 17 изготвени от нея 
актове, от които 6 потвърдени, 5 отменени и постановен акт по 
същество, по 3 не е допуснато касационно обжалване, по 1 акта е 
прогласен за нищожен, по 2 дела в едната част акта е потвърден, а 
в другата част  е постановен акт по същество, а останалите дела не 
са върнати от проверка. Съдия Павлова е разгледала 99 дела, от които  1 въззивно 
частно наказателно дело, 9 граждански дела първа инстанция, 31 
въззивни граждански дела, 23 търговски дела, 4 фирмени и 31 въззивни ч. гр. дела. Решила е 83 дела. 

Обжалваните и проверени от по-горна инстанции изготвени от 
нея актове са 18, от които 8 са потвърдени, 3 отменени и е 
постановен акт по същество, 1 е обезсилено, 2 по дело в едната 
част акта е отменен от по-горната инстанция и е постановен акт по 
същество, а в другата част е потвърдено, 1 дело е отменено в 
едната част и отменено в другата част, поради представяне на нови 
доказателства, по 3 не е допуснато касационно обжалване и 
останилите дела не са върнати от проверка. Съдия Станчевска е разгледала 110 дела, от които 1 
гражданско дело, 19 въззивни граждански дела, 7 частни 
граждански дела, 1 въззивно частно гражданско дело, 10 
наказателни общ характер дела първа инстанция, 17 въззивни 
наказателни дела, 33 частни наказателни дела и 22 въззивни частни наказателни дела. Решила е 104 дела. 

Проверени от по-горна инстанции изготвени от нея актове са 
18, от които 10 са потвърдени, по 3 дела не е допуснато касационно 
обжалване, по 1 дело присъдата е отменена и делото е върнато за 
ново разглеждане, 1 дело акта е изменен в наказателната част, по 2 
дело в едната част акта е отменен от по-горната инстанция и е 
постановен акт по същество. Съдия Дойнова е разгледала 99 дела – 10 граждански първа 
инстанция дела, 29 въззивни граждански дела, 23 търговски дела, 6 
фирмени дела, 30 въззивни ч.гр.дела и 1 въззивно частно наказателно дело. Решила е 81 дела. 

Обжалваните и проверени от по-горна инстанции изготвени от 
нея актове са 9, от които 2 потвърдени, 3 отменени изцяло и 4 не са 
допуснати до касационно обжалване. Съдия Казанджиева е разгледала 108 дела, от 19 въззивни 
граждански дела, 6 частни граждански дела, 13 наказателни дела 
общ характер първа инстанция, 14 въззивни наказателни дела, 38 
частни наказателни дела и 18 въззивни частни наказателни дела. Решила е 98 дела. 
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Обжалвани и проверени от по-горни инстанции са били 8 акта, 
от които 4 потвърдени, 2 дела са отменени от горната инстанция и е 
постановен акт по същество, по 1 дело акта в едната част е 
потвърден, а в другата част не е допуснат до касационно обжалване 
и по 1 дело присъдата е изменена в наказателната й част. Съдия Данкова е разгледала 90 дела, от които 9 граждански 
дела първа инстанция, 29 въззивни граждански дела, 20 търговски 
дела, 4 фирмени дела и 28 въззивни частни граждански дела. Приключила е 75 дела. 

Обжалвани са 12 акта, от които 4 са потвърдени, по 3 дела не 
е допуснато касационно обжалване, по 5 дела актовете са отменени 
от по-горната инстанция и е постановен акт по същество. Съдия Митева е разгледала 82 дела – 8 граждански дела 
първа инстанция, 17 търговски дела, 28 въззивни гр.дела, 3 фирмени дела и 26 въззивни частни граждански дела. Решила е 73 
дела. 

Обжалвани са 19 нейни акта, от които 4 са потвърдени, по 6 
дела не е допуснато касационно обжалване, по 5 дела в едната част 
акта е отменен от по-горната инстанция и е постановен акт по 
същество, 2 дела актовете са потвърдени в едната част, а в другата 
са отменени и  е постановен акт по същество, 1 дело е изцяло 
обезсилено и е върнато за ново разглеждане и по 1 дело акта е 
потвърден в едната част, а в другата е отменен поради представяне 
на нови доказателства. Съдия Иванов е разгледал 108 дела, от които 17 въззивни 
граждански дела, 6 частни граждански дела, 9 наказателни общ 
характер дела първа инстанция, 21 въззивни наказателни дела, 36 
частни наказателни дела и 19 въззивни частни наказателни дела. Решил е 103 дела. 

През отчетния периода са обжалвани 11 негови акта, от които 
8 потвърдени, по 1 дело присъдата е изменена в наказателната 
част, по 1 дело присъдата е изменена в гражданската част и по 1 
дело акта е отменен, поради допускане на нови доказателства пред 
въззивната инстанция.  Съдия Димитрова е разгледала 84 дела, от които 7 
граждански дела първа инстанция, 19 търговски дела, 25 въззивни 
граждански дела, 4 фирмени дела и 29 въззивни частни граждански дела. Решила е 76 дела. 

Проверени от горните инстанции са 15 изготвени от нея 
актове, от които 2 са потвърдени, по 5 дела жалбите са оставени 
без разглеждане, по 4 дело акта е отменен изцяло от горната 
инстанция и е постановен акт по същество, по 4 дело акта е 
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потвърден в едната част, а в другата е постановен акт по същество, 
поради представяне на нови доказателства. Съдия Давидов е разгледал 111 дела, от които 19 въззивни 
граждански дела, 5 частни граждански дела, 10 наказателни дела 
общ характер първа инстанция, 17 въззивни наказателни дела, 36 
частни наказателни дела и 24 въззивни частни наказателни дела. Решил е 102 дела. 

Проверени са 13 съдебни акта, от които 6 потвърдени, по 4 
дела актът е бил изцяло отменен и е постановен акт по същество, 
по 2 дела актовете са потвърдени в едната част, а в другата част е 
постановен акт по същество, поради представяне на нови 
доказателства, по 1 дело присъдата е отменена и делото е върнато 
на прокурора и по 1 дело акта е изменен в наказателната част. Съдия Константинова е разгледала 79 дела, от които 8 
граждански дела първа инстанция, 16 търговски дела, 27 въззивни 
граждански дела, 1 частно гражданско, 2 фирмени дела и 25 въззивни частни граждански дела. Решила е 73 дела.  

Обжалвани са 11 съдебни акта, от които 6  потвърдени, по 2 
дела ВКС не е допуснал касационно обжалване, 2 изцяло отменени 
и е постановен акт по същество и 1 дело потвърдени в едната част, 
а в другата част е постановен акт по същество, поради представяне 
на нови доказателства. Съдия Анастасов е разгледал 100 дела, от които 20 въззивни 
граждански дела, 8 частни граждански дела, 9 наказателни дела 
първа инстанция, 16 въззивни наказателни дела, 28 частни 
наказателни дела и 19 въззивни частни наказателни дела. Решил е 
90 дела. 

От обжалваните 10 съдебни акта, от които 8 са потвърдени и 
по 2 деля актовете са отменени и е постановена нова присъда. Съдия Ангелова е разгледала 97 дела – 9 граждански дела 
първа инстанция, 2 частни граждански, 19 търговски дела, 35 
въззивни граждански дела, 4 фирмени дела и 28 въззивни частни граждански дела. Решила е 84 дела.  

При инстанционния контрол от обжалваните 15 съдебни актове 
6 са потвърдени, по 7 дела не е допуснато касационно обжалване и 
по 2 дело актовете са отменени изцяло и са постановени актове по 
същество. Съдия Пенов е разгледал 43 дела – 6 граждански дела първа 
инстанция, 6 търговски дела, 9 въззивни граждански дела, 1 фирмено дело и 21 въззивни частни граждански дела. Решил е 30 
дела.  

Следва да се отбележи, че данните за резултатите от 
обжалваните съдебни актове не отразяват дейността на всеки 
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съдия през 2016 год., тъй като голяма част от делата не са се 
върнали от по-горните съдебни инстанции. 

Не следва да се абсолютизират и данните за конкретната 
натовареност на всеки от съдиите, защото са разглеждани дела със 
значителна правна и фактическа сложност, които се отчитат като 
бройки, без да има възможност да се съобрази достатъчно трудът, 
който се полага за решаването им. След изготвянето на справката 
за индивидуалната натовареност на всеки съдия, която ще бъде 
генерирана от СИНС към 01.04.2017 г. съгласно решение № 5.4 по 
протокол № 5/13.02.2017 г. на СК на ВСС и приложена към 
кадровото досие на всеки, ще има реална информация за 
индивидуалната натовареност на магистратите и съдебния орган. 

 
 

V. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 
 

1. Сграда, оборудване, проблеми 
Окръжен съд – Ловеч се помещава в Съдебната палата, 

предоставена за стопанисване от Министерството на правосъдието. 
В сградата са настанени и други органи на съдебната власт: 
Районен съд – гр.Ловеч, Окръжна и Районна прокуратура, Областно 
звено „Охрана” при Дирекция „Съдебна охрана” на Министерство на 
правосъдието и Служба по вписванията. 

Битовите условия за работа в съдебната палата са много 
добри. Всички съдии са в самостоятелни климатизирани кабинети, 
разполагат с компютърна конфигурация и принтер за 
осъществяване на своята дейност. 

Служителите, с изключение на главния счетоводител, 
съдебния администратор, системния администратор, касиер-
счетоводителя и един от секретар – протоколистите, са по двама в 
кабинети и разполагат с компютри, а за сканиране и принтиране на 
протоколите от съдебните заседания използват двете копирни 
машини с мрежов печат. 

През изминалата година от средствата на съда по § 
”Издръжка” бяха сменени вратите на всички кабинети, в които са 
настанени съдебните служители.  

В края на месец януари беше инсталиран и включен за работа 
дизел-генератор по проекта за „Изграждане на пожароизвестителна 
инсталация и аварийно захранване”. По този начин вече са 
подсигурени безпроблемната работа в съдебните зали и в някои 
канцеларии при отпадане на мрежовото захранване или при 
провеждане на ежегодната профилактика на електрозахранването. 



 47 

Сградата, която е предоставена за управление на Окръжен 
съд – Ловеч, е бивш дом за политическа просвета и е строена през 
70-те години на миналия век, което налага извършването на 
основен ремонт. Във връзка със състоянието на сградата, е 
необходимо да бъде извършен ремонт на покрива на киносалона, за 
да се спре по-нататъшното му разрушаване, отводняване за 
извеждане на дъждовните води в подходящи места, извън контура 
на сградата, тъй като в момента се наводнява сутерена, в който се 
помещава архива на ОС Ловеч и РС Ловеч. Осигуряване на защитен 
достъп до 3-ти и 4-ти етаж на Съдебната палата, където са 
кабинетите на съдиите от Районен съд – Ловеч и Окръжен съд – 
Ловеч, на прокурорите от Районна и Окръжна прокуратура-Ловеч с 
оглед спазване изискванията на Наредба № 4/2009 год., както и 
ремонт на керамичната облицовка на стените в коридорите. 

В актове от извършените през отчетната година проверки от 
ИВСС също е посочена необходимостта от извършването на 
основен ремонт на сградата на Съдебна палата Ловеч. 

След влизането в сила на измененията на ЗСВ и промяната в 
управлението на сградния фонд на съдебната власт, както и 
изразеното становище от ВСС да се правят искания за отпускане на 
средства само при неотложни нужди, Административният 
ръководител на съда не е правил искане за осигуряване на 
средства за посочените ремонтни дейности. 

 
2. Техническо оборудване – компютри, мрежи, програмни продукти, проблеми. 
В началото на година беше инсталиран и настроен закупеният 

в края на 2015 г. сървър за деловодният софтуер – САС „Съдебно 
деловодство”, с което се гарантира неговата добра и безпроблемна 
работа. 

В края на 2016 г. от ВСС бяха предоставени на съда 2 броя 
лаптопи и 1 брой документен скенер. 

През годината възникваха известни проблеми с копирната 
техника, които своевременно бяха отстранявани и това  повлия 
върху работния процес. 

Бяха закупени флаш-памети и раздадени на всички съдии и 
съдебни служители за архивиране и съхраняване на собствените си 
потребителски файлове. 

Бяха подменени батерии на UPS на съдии и в съдебни 
канцеларии. 

В Окръжен съд Ловеч е изградена и функционира локална 
мрежа, свързваща всички компютри и улесняваща 
взаимодействието между съдии и служители. 
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Използваните програмни продукти в ОС Ловеч са: САС 
„Съдебно деловодство” на „Информационно обслужване” АД - клон 
Варна, счетоводна програма „Конто”, програма за управление на 
човешките ресурси „Аладин” и правно-информационната „АПИС 7”. 

През годината бяха направени пет актуализации на 
деловодния софтуер САС „Съдебно деловодство” на ИО-Варна. 

От 01.04.2016 г. започна да функционира WEB-базираната 
система за изчисляване натовареността на съдиите (СИНС). В 
процеса на работа се откриха редица пропуски и несъвършенства, 
за които беше взето отношение от ръководството на съда чрез 
изпращане на становище до ВСС. До края на годината бяха 
направени редица промени в СИНС, като и понастоящем процесът 
на актуализиране на информацията продължава. 
 
 

VI. РЕВИЗИОННА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА 
 
1. КОМПЛЕКСНИ ПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ ОТ ИВСС 
 А/ В изпълнение на заповед № ПП-01-28/12.05.2016 г. на 

Главния инспектор на ИВСС, за времето от 17.05.2016 г. до 
19.05.2016 г. беше извършена комплексна планова проверка от 
инспектор Любомир Крумов и експертите: Мария Тодорова и 
Светлана Пълева относно организацията на административната 
дейност на съда и на дейността по образуване, разпределение, движение и приключване в срок на гражданските и търговски дела за периода 2014 г. и 2015 г., както и образувани преди това, 
но неприключили дела. 

В акта за резултатите от извършената комплексна планова 
проверка е констатирано, че организационното и административно 
ръководство на ОС-Ловеч е на много добро ниво. 
Административният ръководител е издал редица заповеди, които са 
допринесли за подобряване организацията на работата на съда по 
движението на делата. Проверката на първоинстанционните 
граждански, въззивните граждански и търговските дела е 
установила стремеж при всички съдии за срочно приключване на 
производствата в срок до три месеца от образуването им, както и 
задълбочена предварителна подготовка по делата. През 
проверявания период постановените извън предвидените 
процесуални срокове актове в ОС-Ловеч са единични и изолирани 
случаи, както и на допусната отмяна на хода по същество. В акта за 
резултатите от проверката е посочено, че съдебната практика 
относно определяне на началната дата, от която започва да тече 
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срокът по чл.390, ал.3, предл.1 е уеднаквена. Отбелязано е, че са 
преодолени констатираните при предишната проверка на ИВСС 
през 2013 г. пропуски в работата на съда и е разрешен проблемът с делата с голяма продължителност на производството. Общата 
оценка от извършената проверка на административната дейност на ОС-Ловеч е за много добра организация на работата на председателя на съда и съдиите, както и на съдебните служители. 

Констатациите в Акта за резултатите от извършената планова 
проверка и дадените на основание чл.58, ал.2 от ЗСВ препоръки са 
обсъдени на общо събрание на съдиите, като за изпълнение на 
предприетите мерки в изпълнение на препоръките е издадена 
заповед № 00421/20.10.2016 г. от Административния ръководител – 
председател на Окръжен съд – Ловеч. 

 Б/ В изпълнение на заповед № ПП-01-90/19.10.2016 г. на 
Главния инспектор на ИВСС, в периода от 24.10.2016 г. до 
28.10.2016 г. беше извършена комплексна планова проверка от 
инспектор Юрий Кръстев и експертите Диляна Стоянова и Николай 
Младенов относно организацията на административната дейност на 
съда и организацията по образуването, движението и приключването в срок на наказателните дела за периода 2014 г. и 
2015 г. 

В акта за резултатите от извършената проверка е направен 
извод, че благодарение на много добрата работа на 
Административния ръководител-председател на ОС –Ловеч и 
заместник - председателя и ръководител на наказателното 
отделение са създадени отлични условия за осъществяване на 
административната и правораздавателната дейност през проверявания период. Общата оценка е, че съдиите са 
постигнали много добри резултати в цялостната си правосъдна дейност, като полагат усилия при проучването, разглеждането, решаването и написването на съдебните актове в законните срокове с малки изключения. При проверката е констатирано, че в 
по-голямата си част съдебните актове са законосъобразни и добре 
мотивирани. Разглеждащите наказателни дела съдии спазват 
законовите срокове при администриране на постъпилите жалби, 
протести и възражения, които се изпращат на въззивната инстанция 
в срока по чл.319, ал.1 от НПК. Установените пропуски във връзка с 
отбелязването с щемпел върху съдебния акт на датата на 
влизането му в сила и воденето на съдебните книги бяха 
отстранени по време на проверката. 
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Констатациите в Акта за резултатите от извършената планова 
проверка и дадените на основание чл.58, ал.2 от ЗСВ препоръки са 
обсъдени на общо събрание на съдиите, разглеждащи наказателни 
дела, като за изпълнение на предприетите мерки в изпълнение на 
препоръките е издадена заповед № 1/03.01.2017 г. от 
Административния ръководител – председател на Окръжен съд – 
Ловеч. 

 В/ На основание заповед № ТП-01-10/12.12.2016 г. на Главния 
инспектор на ИВСС, през изминалата година в ОС- Ловеч беше 
извършена тематична проверка от инспектор Юрий Кръстев и 
експертите Румен Кабуров и Николай Младенов във връзка с 
практиката по чл.325 от НПК по наказателни дела в периода от 
01.01.2014 г. до 31.12.2015 г. В акта за резултатите от извършената 
тематична проверка е констатирано, че благодарение на добрата 
работа на административните ръководители на проверените 
съдилища и съдиите, разглеждащи наказателни дела, се спазват 
изискванията на чл.325 НПК по администриране, спазването на 
сроковете за изпращането на постъпилите жалби/протести, ведно с 
делата в горната инстанция.  

 
 
2. ОДИТЕН АНГАЖИМЕНТ ЗА УВЕРЕНОСТ 
 
Въз основа на годишния план за одитните ангажименти на 

дирекция „Вътрешен одит”, одобрен с протоколно решение № 
8/11.02.2016 г. на ВСС и заповед № 95-00-047 от 16.02.2016 г. на 
представляващия ВСС г-н Димитър Узунов, през периода от 
22.02.2016 г. до 12.03.2016 г. беше извършен одитен ангажимент за 
даване на увереност № 1611 в Окръжен съд- гр.Ловеч. 

В доклада за извършения одитен ангажимент мнението на 
одитора е, че извършените действия в съда по отношение на 
прогнозирането на средствата по бюджетната сметка и 
администрирането на бюджетния ресурс в ОС – Ловеч е 
законосъобразно и в съответствие с нормативните изисквания. 
Действащата счетоводна система е изградена в съответствие с 
разпоредбите на ЗСч, а вътрешният контрол е адекватен и 
ефективен и осигурява надеждна информация за съставянето на 
финансовите отчети на съда. Отчетите за касовото изпълнение на 
бюджета на съда са изготвени в съответствие с Единната бюджетна 
класификация и са спазени изискванията на чл.12, ал.2 от ЗУДБ. В 
съответствие с изискванията на Закона за финансовото управление 
и контрол в публичния сектор /ЗФУКПС/, чл.11, ал.2, т.4 са 
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утвърдени и се прилагат политики и практики по управлението на 
човешките ресурси, които са адекватни и са създали организация на 
работа, която постига ефективност в процеса на управление. 
Системите за финансово управление и контрол не обхващат всички 
дейности и процеси в съда. Допуснатите слабости, отразени в 
раздел II от одитния доклад, не оказват влияние и може да се 
направи извод, че въведените контролни процедури по отношение 
на административно-управленската и специализираната дейност са 
адекватни и ефективни, а вътрешният контрол е на добро ниво. 

По време на одитния ангажимент са изпълнени препоръките в 
раздел II от одитния доклад, а именно: 

- със заповед № 77/02.03.2016 г. Председателят на съда е 
разпоредил в обхвата на предварителни контрол да попадат всички 
поети разходи над 300.00 лв., определен е образец на контролен 
лист, както и за еднократни разходи над 1000.00 лв. към контролния 
лист да бъдат прилагани оферти и протокол за избор. 

- със заповед № 72/01.03.2016 г. са определени нови разходни 
норми за гориво на служебния автомобил и домуване на 
автомобила 

След приключване на одитния ангажимент и в изпълнение на 
дадените препоръки са издадени следните заповеди: 

- със заповед № 114/01.04.2016 г. са утвърдени Вътрешни 
правила за контрол по събиране на дължимите държавни такси в 
ОС Ловеч и образец на контролен лист 

- със заповед № 114/01.04.2016 г. са утвърдени Вътрешни 
правила за определяне реда и условията за изплащане на 
възнаграждения за съдебните преводачи в ОС Ловеч 

- със заповед № 115/01.04.2016 г. са утвърдени вътрешни 
правила за архивиране на делата в ОС Ловеч 

- със заповед № 116/01.04.2016 г. са утвърдени Вътрешни 
правила за осъществяване на предварителен контрол за 
законосъобразност в ОС Ловеч 

- със заповед № 156/25.04.2016 г. са утвърдени Вътрешни 
правила за мониторинг на системата за финансово управление и 
контрол в ОС Ловеч 

- със заповед № 179/12.05.2016 г. са утвърдени актуализирани 
Правила за изплащане на възнаграждения и разходи на вещи лица, 
съдебни заседатели и свидетели 

- със заповед № 313/28.07.2016 г. на председателя на 
Окръжен съд Ловеч е утвърдена Стратегия за управление на риска. 
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3. ПРОВЕРКА ОТ АС - ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
 
В изпълнение на заповед № 501/31.10.2016 год. на 

Административния ръководител - Председател на Апелативен съд 
Велико Търново на 18.11.2015 год. беше извършена проверка на 
организацията на дейността на ОС-Ловеч за периода 01.01.2016 
год. - 31.10.2016 год. от комисия в състав: Поликсена Георгиева – 
съдия в АС – Велико Търново и Корнелия Колева – съдия в АС – 
Велико Търново. 

В изготвения доклад за направената проверка по 
наказателните дела е направен извод, че в Окръжен съд – Ловеч 
при насрочването на първоинстанционните и въззивни наказателни 
дела се спазва предвидения двумесечен срок от постъпването им, а 
при отлагането срока по чл.271, ал.10 НПК. Констатирано е, че 
описните и срочните книги на наказателните дела се водят редовно 
от съдебните служители съгласно изискванията на ПАС и точно са 
попълвани всички графи. Съдебните актове се изготвят 
приоритетно в месечен срок, като за проверявания период извън 
посочения срок са изготвени съдебните актове само по две 
наказателни дела. Отбелязано е, че архивирането на делата се 
извършва съгласно разпоредбите на Глава Х от ПАС. Книгата за 
изпълнение на присъдите се води редовно, както и тази за 
веществените доказателства, към която са приложени протоколи за 
унищожаване на веществените доказателства. 

В изготвения доклад за направената проверка по гражданските 
и търговски дела е констатирано, че в ОС Ловеч е създадена много 
добра организация на административната дейност. Направен е 
извод, че разпределението на делата се извършва в съответствие с 
изискването на чл.9 от ЗСВ, делата се образуват в срок и през 
проверявания период няма дело с отменен ход по същество. 
Съдебните актове са изготвени в едномесечния срок с изключение 
на четири дела.  

И в двата доклада от извършената проверка не са дадени 
препоръки. 

След цялостен анализ на работата на Окръжния съд през 2016 
год. считам, че можем да отчетем положителни резултати във 
връзка с насрочването, разглеждането и приключването на делата в 
разумни срокове, подобрение качеството на постановените съдебни 
актове, които следва да намерят продължение и през настоящата 
година. 
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ОБОБЩЕН АНАЛИЗ НА РАБОТАТА НА РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА 
 

В района на Окръжен съд – гр.Ловеч са районните съдилища в 
гр. Ловеч, гр.Троян, гр.Тетевен и гр.Луковит. 

 
I. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 
 
По щат през 2016 год. в Районен съд гр.Ловеч са били 9 

районни съдии, в т.ч. председател и заместник – председател,  2-ма 
съдии по вписванията и 3-ма държавни съдебни изпълнители. През 
периода от м.май 2015 г. – м.юни 2016 г. съдът е заседават в състав 
от 8 съдии поради отпуск за отглеждане на дете от съдия Ивелина 
Йорданова, а след 01.07.2016 г. в пълен състав. Съгласно утвърденото щатно разписание в Районен съд гр.Луковит общият брой на съдиите е трима, вкл. Административен 
ръководител – председател на съда и двама съдии, един съдия по 
вписвания и един държавен съдебен изпълнител. С решение № 
48.45 по Протокол № 3/21.01.2016 год. на ВСС Мая Кирчева е 
назначена на длъжността „районен съдия” в РС – гр.Луковит и е 
встъпила в длъжност на 10.03.2016 год.  

До 12.03.2016 год. Административен ръководител – 
председател на Районен съд гр.Луковит е бил съдия Пламен Пенов. 

С решение по Протокол № 16/31.03.2016 г., т. 20 на ВСС, 
съдия Владислава Цариградска е определена да изпълнява 
функциите „Административен ръководител – председател“ на РС 
Луковит до встъпването в длъжност на нов административен 
ръководител. От 12.11.2016 г. съдия Цариградска е в дългосрочен 
отпуск по чл. 163 от Кодекса на труда. 

При проведената на 12.07.2016 г. процедура за избор на 
Административен ръководител – председател на РС – Луковит, 
Съдийската колегия на ВСС не избра допуснатия за тази длъжност 
кандидат. 

С решение по Протокол № 27/06.12.2016 г. на Съдийската колегия 
на ВСС, след направено предложение от Председателя на Окръжен съд 
Ловеч, съдия Мая Кирчева е определена да изпълнява функциите на 
„Административен ръководител – председател“ на РС Луковит до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.  

Към 31.12.2016 г. са заети две щатни бройки от съдия Мая Кирчева 
и съдия Владислава Цариградска, която е в отпуск по чл.163 от КТ, а 
свободна е длъжността „Административен ръководител – Председател”. 

Възникналият сериозен кадрови проблем в този съд наложи 
командироването от Административния ръководител – Председател на 
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Окръжен съд гр. Ловеч в Районен съд – Луковит на съдия Пламен Пенов 
за времето от 14.03.2016 г. до 14.06.2016 г. и на съдия Ани Георгиева от 
Районен съд Тетевен за срок от три месеца, считано от 01.11.2016 г. 

Поради изложените причини през отчетната 2016 г. 
правораздавателната дейност в Районен съд гр.Луковит е 
осъществявана от съдиите Пламен Пенов, Владислава Цариградска, 
Мая Кирчева и Ани Георгиева. В Районен съд гр.Тетевен през изминалата година са 
работили четирима районни съдии: Марио Димитров Стоянов – 
Председател, Искра Цакова Максимова, Нанко Събов Маринов и 
Ани Борисова Георгиева, както и Петя Монова – съдия по 
вписванията, считано от 08.03.2016 г. на основание трудов договор 
по чл.68,ал.1,т.4 от КТ и Тихомир Тихолов – държавен съдебен 
изпълнител. 

За периода от 04.01.2016 г. до 08.03.2016 г. функциите на 
съдия по вписванията в Районен съд – Тетевен са изпълнявани 
съгласно Заповед на Административния ръководител на Районен 
съд – Тетевен от 15.12.2015 г. районните съдии Нанко Маринов/ в 
периода от 04.01.2016 г. до 29.02.2016 г./ и Ани Георгиева/ в 
периода от 01.03.2016 г. до 08.03.2016г./. 

Със Заповед № 426/25.10.2016 г. на Административния 
ръководител – Председател на Окръжен съд – Ловеч, съдия Ани 
Георгиева беше командирована в Районен съд – Луковит на 
основание чл.86, ал.1, т.12, чл.81, ал.1 във вр. с чл.227, ал.1 и ал.6 
от ЗСВ за срок от 3 месеца, считано от 01.11.2016 г. През 2016 г. в Районен съд гр.Троян по щат са били 
утвърдени пет щатни бройки за магистрати, в т.ч. административен 
ръководител, заместник административен ръководител и трима 
районни съдии, 1 щатна бройка за държавен съдебен изпълнител и 
1 щатна бройка за съдия по вписванията. Към настоящия момент в 
РС Троян са заети всички щатни бройки. 

Към края на отчетния период кадровата обезпеченост в 
районните съдилища е следната: 
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Съд Съдии по щат 
Заети бройки 

Съд.изппо щат 

Заети бройки 

Съдии по вписв. 

Заети бройки 

ЛОВЕЧ 
9 вкл. 

Председ. и 
Зам.предс. 

9 3 3 2 2 

ЛУКОВИ
Т 

3 
вкл.Председ. 

2 1 1 1 1 

ТЕТЕВЕ
Н 

4 вкл. 
Председ. 

4 1 1 1 1 

ТРОЯН 
5 включ. 

Предс. и Зам. 
предс.   

5 1 1 1 1 

 
Съдиите в районните съдилища са с дългогодишен 

юридически и съдийски стаж, което е предпоставка да изпълняват 
професионално, отговорно и стриктно своите задължения. 
Отличната теоретична подготовка и натрупания опит им дават 
възможност да се справят успешно и постигат много добри 
резултати в работата си, което е намерило отражение и в актовете 
за извършени проверки от ИВСС и Окръжен съд – Ловеч. В Районен 
съд – Ловеч вече всички съдии са с ранг „съдия в Апелативен съд”, 
в Районен съд – гр.Тетевен трима съдии са ранг „съдия в 
Апелативен съд”, а в гр.Троян трима съдии са с ранг „съдия в 
Апелативен съд”. Останалите съдии са с ранг „съдия в Окръжен 
съд”. 

 Щатът на служителите в районните съдилища е следния: Районен съд – гр. Ловеч – 26 служители; 
съотношение съдии – служители – 1/1,9 Районен съд – гр. Луковит –13 служители; 
съотношение съдии – служители – 1/2,6 Районен съд – гр. Тетевен – 16 служители; 
съотношение съдии – служители – 1/2,7 Районен съд – гр. Троян – 20 служители  
съотношение съдии – служители – 1/3,3 
През изминалата година на всички незаети щатните бройки в 

районните съдилища са назначени служители след проведен 
конкурс или при условията на чл.243, ал.2 от ЗСВ. 

В отчетните доклади на районните съдилища в гр. Тетевен и 
гр.Троян не са направени предложения за промяна в щата на 
съдебните служители и са изразени становища, че е налице добра 
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кадрова обезпеченост и няма нужда от отпускане на нови щатни 
бройки.  

В доклада на Районен съд гр.Ловеч за поредна година е 
посочена необходимостта от още две щатни бройки: една за 
„съдебен секретар” с оглед обстоятелството, че броя на съдиите е 
9, а на съдебните секретари 8 и една бройка за „счетоводител” във 
връзка с регистрацията по ЗДДС от 01.07.2015 год., както и поради 
поставените допълнителни изисквания в СФУК, свързани с 
отразяване на погасените вземания по издадените в полза на съда 
изпълнителни листове. Отбелязано е, че въпросът за кадровата 
обезпеченост на съда е от съществено значение, за да може 
работата на администрацията на съда да бъде приведена в 
съответствие с изискванията на ПАС и обезпечено нормалното 
протичане на работния процес. На заседание на Съдийската 
колегия на ВСС, проведено на 22.11.2016 г., е взето решение за 
увеличаване щатна численост на Районен съд гр.Ловеч с една 
щатна бройка за длъжност „съдебен секретар”, считано от 
01.04.2017 г. 

В отчетния доклад на Районен съд гр.Луковит е обоснована 
необходимостта от увеличаване щатната численост на 
администрацията с една бройка за „съдебен деловодител”, което се 
налага от увеличения документооборот, увеличения обем на работа 
на „Бюро съдимост”, както и с оглед непрекъснатото повишаване на 
изискванията към съдебната администрация, внедряването на нови 
програмни продукти, създаването на електронни досиета на делата 
и сканирането на всички документи по тях. 

Всички служители в районните съдилища отговорят на 
изискванията по щатно разписание за образование и квалификация, 
в т.ч. е след утвърждаване от Пленума на ВСС на основание чл.341 
от ЗСВ на Класификатор на длъжностите в администрацията. 
Повечето са с продължителен трудов стаж, изпълняват 
добросъвестно и отговорно служебните си задължения и умеят да 
работят в екип, обучени са да извършват и други дейности, 
възложени им от административните ръководители, за да не се 
нарушава нормалния ритъм на работа по време на ползване на 
платените годишни отпуски и с цел осигуряване  непрекъснат 
процес на предоставяне на административни услуги. През 
отчетната година в районните съдилища е проведено годишно 
атестиране на съдебните служители съгласно разпоредбите на 
ПАС. В докладите на всички председатели е отбелязано, че няма 
налагани наказания на съдебни служители. 

 
 



 57 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА 
 
Във всички районни съдилища на територията на съдебния 

район работата е организирана съгласно изискванията на ЗСВ, 
ПАС, дадените от ВСС указания и издадените от 
административните ръководители заповеди. В Районен съд – гр.Ловеч през отчетната 2016 г. дейността 
по образуване, насрочване, разглеждане и решаване на делата се е 
осъществявала от 4 наказателни състава и 4 граждански състава, а 
от 01.07.2016 год. от 5 граждански състава след връщането от 
отпуск по чл.163 от КТ на съдия Ивелина Йорданова. През 
изминалата година  някои от наказателните дела, постъпили по 
дежурство през почивните дни, са разглеждани и от граждански 
състави – тези по УБДХ и ЧНД по чл.161 от НПК. Със Заповед на 
председателя на съда ЧНД  по Закона за здравето и по чл.432 от 
НПК са разглеждани само от наказателните съдии, като са 
разпределяни на случаен принцип. Съгласно решение на общото 
събрание на съдиите и заповед на административния ръководител, 
наказателните състави са били включени  при разглеждането на 
ч.гр.д. по чл.410 от ГПК само при кампанийно постъпване на голям 
брой дела от този вид.  От наказателните състави през 2016 г. са 
разгледани общо 52 ч.гр.д. по чл.410 от ГПК. В районен съд – гр.Луковит през целия отчетен период 
двамата работещи магистрати са разглеждали граждански и 
наказателни дела при 100% натовареност, поради липса на 
възможност за обособяване на отделни състави по материя. В Районен съд – Тетевен са обособени два граждански и два 
наказателни състава след решение на общото събрание на 
съдиите, проведено на 04.03.2015 г.  Гражданските дела се 
разглеждат от съдия Стоянов и съдия Максимова, а наказателните 
от съдия Маринов и съдия Георгиева. През отчетния период 
съдиите Стоянов и съдия Максимова са били включени и със 100% 
натовареност в разглеждането на група наказателни дела „Ч.Н.Д. по 
чл.243 и чл.244 от НПК”, както и в група дела „мерки за 
неотклонение”, а съдиите Маринов и Георгиева са включени в 
разглеждане на група граждански дела „ч.гр.д. по чл.410 и чл.417 от 
ГПК” в съотношение 20%/ 100% всеки от тях, като съдиите Стоянов 
и Максимова участват в разглеждането на тази група граждански 
дела в съотношение 30% / 100%.  

След командироване на съдия Георгиева, считано от 
01.11.2016 г., в Районен съд-Луковит  за срок от 3 месеца, на 
основание решения от Общите събрания на съдиите в Районен съд-
Тетевен, проведени на  19.10.2016 г. и на 04.11.2016 г., със 
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Заповеди на Административния ръководител на Районен съд-
Тетевен от 20.10.2016 г. и от 07.11.2016 г., разпределението в 
групите дела за разглеждане и натовареността на съдиите 
Максимова, Стоянов и Маринов, е променена както следва: Считано 
от 20.10.2016 г. съдиите, председателстващи граждански състави -
Искра Максимова и Марио Стоянов, са включени в 
Централизираната система за разпределение на делата/ЦСРД/ при 
разпределянето на  наказателни дела, като е преразпределена 
натовареността на съдиите Максимова, Стоянов и Маринов по 
наказателни дела и Ч.гр.дела по чл.410 и 417 ГПК по следния начин: 
съдия Искра Максимова е включена с 15% натовареност в група 
дела – НОХД, а останалите 85% от този вид дела се разглеждат от 
съдия Нанко Маринов; съдия Искра Максимова е включена  с 30% 
натовареност в група дела „Споразумения по чл.382 НПК“; съдия 
Марио Стоянов е включен с 25% натовареност в група дела „НАХД“; 
съдия Марио Стоянов е включен с 25% натовареност в група дела 
„НЧХД“; съдии Искра Максимова и Марио Стоянов са включени с по 
15% натовареност в група дела „НАХД-78а НК“, а останалите 70% от 
този вид дела се разглеждат от съдия Маринов; съдиите Искра 
Максимова и Марио Стоянов са включени с по 15% натовареност в 
група дела „ЧНД“, с изключение на ЧНД, които се разглеждат „по 
дежурство“ и ЧНД – мерки за неотклонение, които съобразно 
вътрешните правила се разглеждат от съдии, председателстващи 
граждански състави. Останалите 70% от тази група дела се 
разглеждат от съдия Маринов; наказателните дела, които са 
разглеждат „по дежурство“ съобразно Вътрешните правила за 
случайно разпределение на делата, като тези по чл.159а от НПК, 
чл.222 от НПК, чл.161 НПК, чл.164 от НПК и др., за периода на 
командировката на съдия Ани Георгиева се разглеждат от съдия 
Нанко Маринов. Считано от 20.10.2016 г. и за периода на 
командировката на съдия Ани Георгиева, частно-граждански дела 
по чл.410 и 417 от ГПК се разглеждат от съдиите Искра Максимова и 
Марио Стоянов при 100% натовареност на всеки от тях в тази група 
дела, като от този вид дела е изключен в програмата за 
разпределение съдия Нанко Маринов.  

Съгласно заповед на Административния ръководител на 
Районен съд Тетевен от 07.11.2016 г., процентът натовареност на 
съдиите Максимова, Маринов и Стоянов е променен в групи дела 
„наказателни дела“ и определен както следва: на съдия Искра 
Максимова е определена 10% натовареност в група дела 
„Наказателни дела“, като останалите 90% натовареност от тази 
група дела са определени на съдия Нанко Маринов; на съдия Искра 
Максимова е определена 10% натовареност в група дела 
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„Споразумения по чл.382 от НПК“, като останалите 90% 
натовареност от тази група дела са определени на съдия Нанко 
Маринов; на съдиите Искра Максимова и Марио Стоянов е 
определена по 10% натовареност в група дела „Частно-наказателни 
дела“, като останалите 80% натовареност от тази група дела са 
определени на съдия Нанко Маринов; на съдия Марио Стоянов е 
определена 10% натовареност в група дела „НАХД“, като 
останалите 90% натовареност от тази група дела са определени на 
съдия Нанко Маринов; на съдия Марио Стоянов е определена 15% 
натовареност в група дела „НАХД-78а от НК“, като останалите 85% 
натовареност от тази група дела са определени на съдия Нанко 
Маринов.  

Дежурствата на съдиите в Районен съд-град Тетевен се 
определят ежемесечно с изрична заповед на Председателя на 
съда. В Районен съд – гр.Троян през 2016 г. дейността на съда е 
осъществявана от пет съдебни състава, като има специализация по 
материя на съдиите. Обособени са два граждански състава на 
съдиите Ютерова и Иванова, два наказателни на съдиите Гатева и 
Радева и един смесен състав на съдия Симеонова, която разглежда 
граждански и наказателни дела с 50% натовареност. От 2010 год. по 
решение на Общото събрание на съдиите заповедните 
производства се разпределят на всички съдебни състави, които 
независимо от специализацията им дежурят и по изготвен 
предварително месечен график. Дежурният съдия се произнася по 
частни наказателни дела, образувани по искания за разпит пред 
съдия, за разрешение за извършване на претърсване и изземване, 
одобряване на протоколи за извършени процесуални действия по 
време на досъдебното производство, по молби за разкриване на 
банкова или търговска тайна по ЗКИ, ЗППЦК, ЗПФИ, ЗЕС и по 
административно наказателни дела по УБДХ или ЗООРПСМС. По 
дежурство се разглеждат и частни граждански дела – откази от 
наследство и приемане на наследство и по искания, направени от 
КОНПИ. След решение на общото събрание на съдиите от 
11.01.2016 г. делата за разрешение за теглене на влогове или 
разпореждане с имущество на малолетни или поставени под 
запрещение, разрешение за участие в доброволна делба на 
недееспособни, разрешение за сключване на граждански брак от 
ненавършили пълнолетие лица, разрешения за разпореждане със 
семейно жилище – лична собственост и назначаване на особени 
представители за сключване на правни сделки, се разглеждат от 
гражданските състави. 
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Всички постъпили в районните съдилища дела са 
разпределяни на случаен принцип чрез Централизираната система 
за случайно разпределение на делата от председателите или 
техните заместници в деня на постъпването им или на следващия 
работен ден съобразно характера на производството и утвърдените 
Вътрешни правила. При отсъствие от тяхна страна, делата са 
разпределяни от определен със заповед съдия, който има 
квалифициран електронен подпис. Копие от протокола за 
разпределение се прилага по делата. 

Всички районни съдилища са публикували в интернет 
страниците си изготвените съдебни актове в съответствие с 
изискването на чл.64 от Закона за съдебната власт. 

 
 ІII. ДВИЖЕНИЕ  НА  ДЕЛАТА 

 
В четирите районни съдилища – гр. Ловеч, гр.Луковит, 

гр.Тетевен и гр.Троян движението на делата за разглеждане през 
последните три години е следното: 

 
1. Постъпили дела за разглеждане през 2016 година 

/граждански и наказателни/ 
 
СЪД 2016 год. 2015 год. 2014 год. 

ЛОВЕЧ 4110 3705 3694 
ЛУКОВИТ 945 772 797 
ТЕТЕВЕН 1458 1234 1226 
ТРОЯН 1709 1917 1944 

ОБЩО 8222 7626 7661 
 
Данните от таблицата сочат, че е налице увеличение в 

постъплението на делата в РС - Ловеч, РС - Луковит и РС – 
Тетевен, а единствено в РС – Троян се отчита намаление  на 
постъпилите за разглеждане дела с 208 бр. в сравнение с 2015 г. и с 
235 в сравнение с 2014 год.  Най-голямо е увеличението на 
новопостъпилите за разглеждане дела в РС – Ловеч  в сравнение с 
предходния отчетен период – 405, в Районен съд – гр.Тетевен делата са се увеличили с 224 бр., а в РС Луковит със 173 бр. 

Посочените цифри сочат за значително увеличение броя на 
постъпилите за разглеждане дела в районните съдилища през 2016 г. – близо 600 повече в сравнение с предходната 2015 г. и 561 
повече от 2014 г. От анализа на изнесените данни може да се 
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направи извод, че като цяло е налице тенденция за увеличаване 
постъплението на делата за разглеждане. 

 
2. Всичко дела за разглеждане/постъпили и висящи/ 

 
СЪД 2016 год. 2015 год. 2014 год. 

ЛОВЕЧ 4480 4247 4214 
ЛУКОВИТ 1061 871 948 
ТЕТЕВЕН 1583 1331 1329 
ТРОЯН 1909 2091 2174 

ОБЩО 9033 8540 8665 
 
От анализа на горните данни се установява, че общо разгледаните дела от районните съдилища през 2016 год. е с 493 бр. повече в сравнение с 2015 год. и с 368 повече в сравнение с 

2014 год. По-големият брой делата за разглеждане се дължи на 
увеличеното през отчетния период постъпление на делата с близо 
600 бр. Следва да се посочи, че през 2016 г. броят на останалите за 
разглеждане дела от минали периоди е по-малък. Не може да не се 
отчете факта, че останалите за разглеждане дела от предходната 
година се дължи на новообразуваните в края на годината дела.  

 
2.1 Видове делата за разглеждане в Районните съдилища  

 
РС-ЛОВЕЧ 2016 год. 2015 год. 2014 год. 
Гр. дела 2831 2652 2422 
Нак. дела 1649 1595 1792 

 
РС-ЛУКОВИТ 2016 год. 2015 год. 2014 год. 
Гр. дела 644 506 500 
Нак. дела 417 365 448 

 
РС- ТЕТЕВЕН 2016 год. 2015 год. 2014 год. 
Гр. дела 930 894 837 
Нак. дела 653 437 492 

 
РС- ТРОЯН 2016 год. 2015 год. 2014 год. 
Гр. дела 1272 1292 1160 
Нак. дела 637 799 1014 

 
В районен съд Ловеч през 2016 год. председателят и 

зам.председателят са издали и 325 разпореждания за осигуряване 



 62 

достъп до данните на мобилните и интернет оператори по реда на 
чл.251г от ЗЕС. Налице е увеличение в сравнение с предходната 
2015 год., когато са били 178 и намаление в сравнение с 2014 г., 
когато са били 381.  В тази бройка са включени и постановените 17 
отказа за осигуряване на достъп по ЗЕС. 

През 2016 г. в районен съд Тетевен за разгледани 36 бр. ч.н.д. 
по ЗЕС, като едно от тях е прекратено и изпратено по подсъдност. 

 
3. СВЪРШЕНИ ДЕЛА 
През годината в Районните съдилища са свършени общо 

граждански и наказателни дела както следва: 
 

СЪД 2016  2015  2014  
РС-ЛОВЕЧ 4094 3880 3690 
РС-ЛУКОВИТ   905   755   849 
РС-ТЕТЕВЕН 1425 1207 1234 
РС-ТРОЯН 1699 1891 2174 

ОБЩО 8123 7733 7947 
 
От данните в таблицата е видно, че броят на свършените от 

районните съдилища дела през 2016 г. е с 390 повече в сравнение с 
2015 г. и със 176 повече в сравнение с 2014 г., което се обяснява с 
по-голямото постъпление на граждански и наказателни дела през 
отчетния период в РС Ловеч, РС Луковит и РС Тетевен. В Районен съд – гр.Ловеч от поставените за разглеждане 2 
831 граждански дела са свършени 2 610 или 92%. За сравнение 
през 2015 год. този процент е 91%, а през 2014 г. – 88%. От 
свършените дела в срок до 3 месеца са приключили 2 426 дела или 
93 %. През 2015 год. в инструктивния 3-месечен срок са приключили 
91% от гражданските дела, а през 2014 год. – 90%. Положителният 
извод от тези данни е, че през 2016 г. се забелязва малко 
увеличение на достигнатия и през предходните отчетните периоди 
висок процент на свършени в 3-месечен срок граждански дела 
спрямо общо разгледаните. От поставените за разглеждане наказателните дела в края на 
отчетния период са свършени общо 1484 дела или 90%. От тях в 
срок до 3 месеца са свършени 1265 дела или 85 %. През 2015 год. в 
3-месечения срок са свършени 76% от наказателните дела, а през 
2014 год. – 84%. Прави впечатление, че е налице увеличение с 9% 
на свършените до 3 месеца наказателни дела в сравнение с 2015 г , 
като в отчетния доклад на съда е посочено, че този процент е най-
голям при НЧХД. Надявам се този процент да се запази и през 
следващия отчетен период. 
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 В Районен съд – гр.Луковит от приключилите до края на 2016 
год. 581 граждански дела, в 3-месечен срок са свършени 537 дела 
или 92%. За сравнение през 2015 год. този процент 91 %, а през 
2014 год. – 89 %. 

Процентното съотношение на свършените дела към броя на 
общо разгледаните граждански дела през отчетния период и 
предходните три години е: 2016 г. – 90%, 2015 г. – 87%, 2014 – 90%.   

От посочените цифри следва да се направи извод, че е налице 
незначително увеличение на процента на общо разгледаните към 
свършените граждански дела, както и на приключилите в 3-месечен 
срок. При наказателните дела от приключилите до края на 2016 г. 
324 дела, в 3-месечен срок са свършени 260 дела или 80%. За 
сравнение през  2015 г. и 2014 год. този процент е 78%. 

Процентното отношение на свършените спрямо броя на общо 
разгледаните наказателни дела през отчетния период и 
предходните три години е: 2016 г. – 78%, 2015 г. – 85%, 2014 г. – 89 
%. 

Не мога  да не отбележа, че постигнатите в този съд резултати 
са много добри, като се има предвид факта, че почти през целия 
отчетен период от трите щатни бройки за съдия са били заети две. 

 В Районен съд – гр.Тетевен през отчетната 2016 год. са 
свършени общо 862 бр. граждански дела, като 92.00 % от тях в 3-месечен срок от постъпването. За сравнение през 2015 год. този 
процент е 93,87 %, а през 2014 год. – 92.10 %. От тези цифри може 
да се направи извод за леко отстъпление през 2016 г. по показателя 
срочност за разглеждането и приключването на гражданските дела 
в инструктивния 3-месечен срок в сравнение с 2015 г., но като цяло 
са запазени много добрите резултати от предходните години. От поставените за разглеждане наказателни дела са 
свършени 563 бр., от които 85% в 3-месечен срок. За сравнение 
през 2015 г. този процент е 92.58%, а през 2014 год. - 92,20 %. 
Следва да се отбележи, че по отношение на разгледаните в 3-
месечен срок наказателни дела в този съд през 2016 г. се 
наблюдава намаление с повече от 7% в сравнение с предходните 
отчетни периоди. Общо в Тетевенския район през 2016 г. в 3-месечен срок са 
приключили 89.00% от всички свършени дела, през 2015 г. – 93.23%, 
а през 2014 год. – 92,15%. Въпреки постигнатите и през тази година 
много добри резултати от съдиите в РС Тетевен, предполагам, че 
наблюдаваното намаление на процента на свършените в 3–месечен 
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срок граждански и наказателни дела се дължи на по-голямото 
постъпление през отчетната 2016 г., както и на факта, че от 
01.11.2016 г. съдия Ани Георгиева беше командирована в РС 
Луковит. 

 В Районен съд – гр.Троян през отчетната година са 
свършени общо 1699 дела или 89.00% в съотношение на 
свършените към общо за разглеждане. През 2015 г. този процент е 
90.44%, а през 2014 год. – 92.00 %. От тях 1118 са свършените граждански дела или 87,89%, като свършени в 3-месечен срок са 
1022 дела или 91.41%. За сравнение през 2015 год. процента на 
свършените в 3-месечен срок граждански дела е 92.87%, а през 
2014 год. – 90.26 %. От горните данни е видно, че и през 2016 год. 
се запазва тенденцията за приключване на по-голям брой от 
свършените граждански дела в 3-месечен срок, което е показател за 
много добрата организация в работата на съдиите по отношение на 
срочността. 

През 2016 год. в Районен съд Троян са свършени 581 наказателни дела или 91.21% от стоящите за разглеждане. От тях 
523 или 90,02 % са свършени в 3-месечен срок. За сравнение 
през 2015 год. процента на свършените в 3-месечен срок 
наказателни дела е 92.44% , а през 2014 г. – 91,90 %. От 
статистическите данни се установява, че въпреки наблюдаваното 
отстъпление с около 2% в сравнение с предходните отчетни 
периоди, и през 2016 год. се запазва тенденцията за приключването 
на големия брой от разглежданите наказателни дела в 3-месечен 
срок. 

От изнесените данни следва да се направи извод за запазване 
на постигнатите от районните съдилища и в предходните отчетни 
периоди много добри резултати за приключване на повече от 90% 
от гражданските дела в 3 – месечен срок, а при наказателните дела 
най-висок е този процент в РС Троян – 90.02%. 

 
4. БРОЙ РЕШЕНИ ДЕЛА С АКТ ПО СЪЩЕСТВО И ПРЕКРАТЕНИ 
 
В Районен съд Ловеч през отчетния период от свършените 

225 НОХД, 192 са приключили със споразумения, 25 дела с 
присъда, а 8 са прекратени. От прекратените дела 6 са върнати на 
прокуратурата поради допуснати съществени процесуални 
нарушения на досъдебното производство, а по 2 дела не е 
одобрено внесеното споразумение. От свършените 16 н.ч.х.д. с акт по същество са приключили 6, а 10 са били прекратени. От 



 65 

свършените 34 н.а.х.д. по чл.78а от НК, по 32 е било постановено 
решение по същество, а 2 дела са прекратени и върнати на прокурора. Свършени са и 341 НАХД, като по 320 дела е 
постановен акт по същество, а 21 са били прекратени, тъй като 
жалбите са подадени след законовия 7-дневен срок за обжалване 
или съдебните състави са се отвели от разглеждането им. От свършените 836 ЧНД, по 807 има постановен съдебен акт, а 29 дела 
са били прекратени. В Районен съд Луковит през отчетния период са прекратени 
69 граждански дела, като 7 от тях поради постигната спогодба и 62 
дела по други причини – неотстранени в срок нередовности на 
исковата молба, оттегляне или отказ от иска, изпращане по подсъдност на друг съд. Броят на прекратените наказателни дела е 82, като 23 са прекратени по внесени споразумения по чл.382 
НПК, 27 бр. в съдебната фаза със споразумение по чл.384 НПК, 7 
бр. НОХД са прекратени и върнати на прокурора, останалите 25 бр. 
по други причини. 

В Районен съд Тетевен през 2016 г. са прекратени 76 граждански дела, от които 5 поради постигната спогодба. От 
свършените 139 НАХД, със съдебен акт по същество са приключили 
128 дела. Прекратени са и 5 ч.н.д. От приключилите 13 бр. н.ч.х.д., 
със съдебен акт са свършили 7 бр., а 6 бр. са прекратени поради 
споразумение или оттегляне на тъжбата. През отчетния период са 
прекратени и 157 НОХД, в т.ч. приключилите със споразумение 154 
НОХД, 1 дело е върнато на прокуратурата поради допуснати 
процесуални нарушения, а 2 дела са изпратени на РП Тетевен, тъй 
като споразумението не е одобрено. В Районен съд Троян със съдебен акт са приключили 127 
НОХД, от тях с акт по същество с присъди 24 дела, 98 са 
прекратени със споразумения по чл.381-384 НПК, 2 са прекратени, а 
3 върнати на прокуратурата поради допуснати съществени 
процесуални нарушения и неодобрено от съда споразумение. От 
НАХД по чл.78а със съдебен акт по същество са свършили 24 дела, 
а 1 е върнато на прокуратурата. 

 
 
5. ВИСЯЩИ ДЕЛА В КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД 
 
В Районен съд – гр.Ловеч останали несвършени в края на 

отчетния период са 221 граждански дела, при 252 граждански дела 
за 2015 г. и 286 граждански дела за 2014 год., т.е. с 31 дела по-
малко от предходната 2015 г. и с 65 по-малко от 2014 г. 
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Останали несвършени в края на отчетния период са 165 наказателни дела, при 115 наказателни дела за 2015 г. и при 238 за 
2014 г., т.е. с 50 дела повече от предходната 2015 г. и със 73 дела 
по-малко от 2014 г. 

В Районен съд – гр.Луковит броят на висящите дела в края 
на отчетния период  е 156, който показател за 2015 г. е 116 бр., а за 
2014 г. – 99 бр., или с 40 дела повече в сравнение с 2015 г., 
съответно 57 дела повече спрямо 2014 г. Значително по-високият 
брой на висящите дела в края на отчетния период спрямо същия 
показател за предходните две години може да се обясни със 
значително по-големия брой дела за разглеждане през 2016 г. от 
една страна, а от друга – с незаетия съдийски щат през отчетния 
период. В Районен съд – гр.Тетевен в края на отчетния период са 
останали несвършени 68 граждански дела и 76 наказателни дела. 

В Районен съд – гр.Троян останали несвършени в края на 
отчетния период са 154 граждански дела и 56 наказателни дела. 

 
6. ОБЖАЛВАНИ И ПРОТЕСТИРАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ И РЕЗУЛТАТИ ОТ ВЪЗЗИВНАТА ПРОВЕРКА 
 В Районен съд – гр. Ловеч през отчетната година са били 

обжалвани общо 181 акта по граждански дела /решения, 
определения и разпореждания/. 186 са били върнати от горните 
инстанции до края на отчетния период, като в тази бройка са 
включени делата, изпратени по жалби през 2015 г. и върнати от инстанционен контрол през 2016 г. Изцяло потвърдени са били 
110 акта, т.е. 59% от всички обжалвани и върнати до края на 
годината. Изцяло отменени или обезсилени са 43 акта, като от тях 
14 решения и 29 определения и разпореждания. 21 акта са били 
отменени или обезсилени само в едната им част и потвърдени в 
другата, а 3 акта са били потвърдени в едната им част и отменени 
или обезсилени в друга част поради представяне на нови 
доказателства пред въззивната инстанция. По 7 определения не е 
допуснато касационно обжалване. 

За сравнение през 2015 г. изцяло потвърдени са били 122 съдебни актове по граждански дела, т.е. 61%. 
През 2016 г. в РС Ловеч са били обжалвани и протестирани общо 160 акта по наказателни дела /решения и определения, вкл. 

по н.а.х.д./. Броят на върнатите обжалвани съдебни актове от 
горните инстанции до края на отчетния период е 172, като 12 от тях 
са по изпратени жалби през 2015 г. и върнати от инстанционен контрол през 2016 г. От тях потвърдени са били 135 акта или 78 %. 
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Броят на потвърдените присъди и решения е 112, а на 
определеният – 23. 26 присъди и решения са били отменени изцяло, 
от които 11 са отменени и върнати за ново разглеждане на 
първоинстанционния съд, 2 присъди са отменени и върнати на 
прокурора, 10 решения са отменени и постановено ново решение, 2 
решения са отменени поради изтекла давност или смърт на 
нарушителя, а 1 присъда е отменена и прекратено производството 
по чл.24 НПК. При определенията 4 са били отменени, като по 2 от 
тях е постановено ново определение, 1 е било върнато на 
прокурора, а 1 е отменено поради изтекла давност. За сравнение през 2015 г. са били потвърдени 165 акта или 80 
%, а през 2014 г. са били потвърдени 69% от обжалваните съдебни 
актове по наказателни дела. 

 В Районен съд – гр. Луковит през отчетната 2016 г. са 
обжалвани и протестирани общо 116 съдебни акта, от които 47 по 
гражданските дела и 69 по наказателни дела. 

От обжалваните 47 акта по граждански дела, за отчетната 
година има резултат от инстанционния контрол по 46 от тях, от 
които 12 решения и 23 определения, като в тази бройка са включени 
и делата, изпратени по жалби през 2015 г. и върнати от инстанционен контрол през 2016 г. 36 съдебни акта са потвърдени, 
т.е. 78.26%. 6 акта са отменени, а 4 – изменени. 

За сравнение през 2015 г. процентът на потвърдените съдебни актове по граждански дела е бил 89,65%. 
През 2016 г. са обжалвани и протестирани 69 акта по наказателни дела, като от тях има резултата от въззивната 

инстанция по 68 съдебни акта, от които 42 присъди и решения и 26 
определения. При инстанционната проверка 48 от актовете са били потвърдени, т.е.70.58%. 14 от актовете са били отменени, а по 6 
дела – изменени. 

През 2015 год. процентът на потвърдените съдебни актове е бил 76,36%. 
 В Районен съд – гр.Тетевен за отчетния период от 

обжалваните съдебни актове по граждански дела са върнати от 
инстанционна проверка 52, като от тях по 44 дела са потвърдени 
съдебните актове и по 8 са изменени. От постановените съдебни 
актове са обжалвани 6,03%, като от върнатите с резултат от обжалваните такива 84,61 % са потвърдени, а 15.39% - отменени. 

За сравнение през 2015 г. от постановените съдебни атове са 
обжалвани 9,80%, като от върнатите с резултат в края на отчетния период 64,41 % са потвърдени или броят на потвърдените 
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съдебните актове по граждански дела през 2016 г. е нараснал с 
повече от 20%. 

От свършените в Районен съд-град Тетевен през 2016 год. 563 наказателни дела, върнати след инстанционна проверка до края на 
годината са 95 дела. По 65 от тях е потвърден постановения 
съдебен акт, по 3 дела е изменен, 25 от постановените съдебни 
актове са отменени, в т.ч. 14 дела върнати за ново разглеждане на 
пъвоинстанционния съд или прокурора, по 11 от отменените актове 
са  постановени нови актове по същество и по 2 дела е оставено 
без уважение искането за възобновяване на производството и 
отмяна на постановения акт. Или от постановените съдебни актове 
по наказателни дела са обжалвани 16.87%, като от върнатите с резултат 70.52% са потвърдени, 3.15% са изменени и 26.31 % - 
отменени. 

През 2015 г. от постановените съдебни актове по наказателни дела са обжалвани 19,95%, като от върнатите с резултата 66,66% 
са потвърдени, 5,97% са изменени и 31,34 % - отменени. 
 В Районен съд – гр.Троян от общо свършените през 2016 г. 
1118 граждански дела са обжалвани 59 съдебни акта или 5,28% от 
всичко свършените. Този процент през 2015 г. е бил 6.26%, а през 
2014 г. - 10,22%. От върнатите след инстанционен контрол за отчетния период, 42 съдебни актове по граждански дела са потвърдени /37 решения и 5 определения/, отменени са общо 12 
акта, от които 12 решения, като са изменени общо 5 акта /4 решения 
и 1 определение/.Потвърдените съдебни актове представляват 
71.19% спрямо обжалваните съдебни актове по граждански дела, 
при 47,22% през 2015 г. и 52,83% за 2014 год. В проценти спрямо 
общо обжалваните съдебни решения по граждански дела, отменените решения през 2016 г. са 22.64%, като за сравнение този 
процент през 2015 г. е 31,94%, а  през 2014 г. - 24,53%. Следва да 
се отбележи, че и в РС Троян през отчетната година се констатира 
значително увеличение на потвърдените съдебни актове по 
граждански дела в сравнение с 2015 г. – 25%.  

През отчетната година са обжалвани и протестирани общо 113 съдебни акта по наказателни дела, а върнати след инстанционна 
проверка са 114 /с тези от 2015 год./. Обжалваните съдебни актове 
по наказателни дела представляват 19.62% от общо свършените 
наказателни дела. От тях са потвърдени 84 съдебни акта, от които 
10 присъди, 62 решения и 12 определения. Изцяло отменени са 25 
акта, от които 3 бр. присъди, като една е отменена и делото върнато 
за ново разглеждане, една е отменена и е постановен нов съдебен 
акт и една присъда е отменена по НЧХД, като е прекратено 
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наказателното производство по делото. Отменени са 19 бр. 
решения по АНД, от които 15 бр. са отменени и е постановен нов 
съдебен акт, а 4 решения са отменени и делото върнато за ново 
разглеждане от друг състав. Изменени са постановените съдебни 
актове по 5 бр. дела.  Потвърдените съдебни актове представляват 73.68% спрямо 
обжалваните съдебни актове по наказателни дела, при 75.00% през 
2015 год. и 68.57% за 2014 год. В проценти спрямо общо 
обжалваните съдебни актове по наказателни дела отменените 
представляват 21.93%, за 2015 г. са 23.53% при 16.43% през 2014 г.  От тези данни е видно, че най-голям дял потвърдени актове 
след инстанционни проверки по наказателни дела имат и през 
2016 г. съдиите при Ловешкия районен съд – 78%, а по граждански дела съдиите от Районен съд Тетевен – 84.61%. 

 
 
7. СТРУКТУРА НА СЪДЕНАТА ПРЕСТЪПНОСТ 
 
През отчетната година, както и предходните, районните 

съдилища от съдебния район на Окръжен съд Ловеч са разгледали 
най-много делата по Глава ХІ от НК – „Общоопасни престъпления”, 
Глава V от НК – “Престъпления против собствеността” и Глава VІ – 
“Престъпления против стопанството”. 

 
 
8. СТРУКТУРА НА ОСЪДЕНАТА ПРЕСТЪПНОСТ 
 В Районен съд – гр. Ловеч през 2016 год. са съдени 238 

лица, осъдени са 227 лица, 8 от тях – непълнолетни, като няма 
оправдани. Това е бройката на осъдените, при които присъдите са 
влезли в сила. 

От общия брой на осъдените 227 лица, на 169  е наложено 
наказание лишаване от свобода до 3 години. От тях с ефективно 
наказание са били осъдени 58 лица, а условно – 111 лица. 

По отношение на 40 лица е наложено наказание „пробация”, 
„глоба” – на 11 лица и други наказания, основно „обществено 
порицание” – на 6 лица. 

От общия брой свършени с присъди 6 н.ч.х.д., осъдени с 
наложено наказание „лишаване от свобода” са били 2 лица, с 
наказание „глоба” – 2 лица, а с наложено друго наказание са били 2 
лица. 

31 лица са освободени от наказателна отговорност по реда на 
чл.78а от НК с наложени административни наказания. 
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За сравнение през 2015 год. са съдени 200 лица, осъдени са 
192 лица, 3 от тях – непълнолетни. Оправдани са били 2 лица. През 
2014 год. са съдени 276 лица, осъдени са 240 лица, 12 от тях – непълнолетни. Оправдано е било 1 лице. 

 В Районен съд – гр. Луковит през отчетния период са съдени 
общо 111 лица по НОХД, осъдени са общо 93 лица, 5 от тях – непълнолетни. По отношение на 5 лица са постановени 
оправдателни присъди, което представлява 4.5% от общо 
предадените на съд лица и 5.4% от общо осъдените лица. Наказаните лица по споразумения са 63 от общо осъдените.  

На 65 лица е наложено наказание “лишаване от свобода” до 3 
години, като по отношение на 44 е приложена разпоредбата на 
чл.66, ал.1 НК. По отношение на 2 лица е наложено наказание 
“лишаване от свобода” над 3 години, на 20 лица е наложено 
наказание „пробация”, а на 3 лица – наказание глоба. 

От разгледаните 5 НЧХД, 3 са прекратени, а останалите 2 не 
са свършени. 

От общо съдените 11 лица по чл.78а от НК, 10 са признати за 
виновни и освободени от наказателна отговорност с налагане на 
административно наказание и 1 лице е оправдано. За сравнение през 2015 г. са съдени общо 130 лица, осъдени 
са 107 лица, 15 от тях – непълнолетни. Наказаните лица по 
споразумения са 79 от общо осъдените. По отношение на 18 лица 
са постановени оправдателни присъди. 

 В Районен съд – гр. Тетевен са осъдени общо 214 лица, от 
които 11 – непълнолетни. . 

От осъдените 214 лица по НОХД, на 163 е наложено наказание 
“лишаване от свобода” до три години, като изпълнението по 
отношение на 121 от тях е отложено на основание чл.66, ал.1 от НК. 
На 13 лица е наложено наказание „Глоба”, на 33 лица е наложено 
наказание „пробация” , на 4 лица са наложени други наказания, а 1 
лице е осъдено на наказание “лишаване от свобода” над три години. От осъдените 214 лица, 174 са осъдени след сключено споразумение. 

Постановени са оправдателни присъди по отношение на 8 
лица, 6 от които по НЧХД и 1 лице но НОХД, като по едно НОХД на 
1 лице не е наложено наказание. 

За сравнение през 2015 г. са осъдени по НОХД 142 лица, от 
които 11 непълнолетни. 

 



 71 

В Районен съд – гр. Троян през 2016 год. с влязла в сила 
присъда са осъдени 130 лица, от които 1 – непълнолетно, а 6 лица 
са оправдани. През 2015 г. са осъдени 136 лица, от които 1 – непълнолетен, 
а 6 лица са оправдани. Броят на осъдените през 2014 г. е 155, т.е. с 
25 повече. 

По НЧХД са съдени 6 лица, като 5 дела са прекратени по 
спогодба и са осъдени 2 лица, а 4 дела са останали несвършени. 

По чл.78а от НК са освободени от наказателна отговорност и 
са наложени административни наказания на 22 лица, от които 1 
непълнолетно. Оправдано по този вид дела през 2016 г. е 1 лице. 

Наказание „лишаване от свобода” до 3 години е наложено на 
113 лица от всички осъдени през 2016 год., което представлява 
86.95% от общия брой на осъдените лица. От тях 33 са търпели 
наказанието реално. 

Наказание „пробация” е наложено общо на 12 подсъдими, 
което представлява 9.23% от общо осъдените лица. На 3 лица е 
наложено наказание „глоба” , а на 4 лица са наложени други 
наказания 

Следва да се отбележи, че и през 2016 година 
преобладаващата част от осъдените от районните съдилища лица 
са по внесени споразумения, сключени с прокуратурата и одобрени 
от съда. През 2016 год. се наблюдава увеличение на осъдената 
престъпност, което се дължи на по-голямото постъпление на 
наказателни дела през отчетния период с изключение на РС Троян.  

 
9. ДЕЛА С ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС 
 
В докладите за   дейността на районните съдилища от 

съдебния район на Ловешкия окръжен съд не се съдържат данни за 
разгледани дела с висок обществен интерес по критериите на ВСС. 

 
IV. НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИЛИЩАТА 
 
Натовареността на съдилищата за последните три години, при 

съобразяване действително отработените човекомесеци е 
следната: 
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Отработени 
човекомесеци 

Спрямо общо 
разглежданите 

Спрямо 
свършените Съд Години 

Гр. Нак. Гр. Нак. Гр. Нак. 
2016 58 48 47.18 34.35 43.50 30.92 
2015 52 48 59.40 29.08 54.15 26.69 Районен съд - Ловеч 
2014 60 48 40.37 37,33 35.60 32.28 
2016 26 40,81 34,81 
2015 24 36,29 31,46 Районен съд - Луковит 
2014 29 32,72 29,31 
2016 44  34.41  31,00  
2015 46 19 29.00 15,69 26.00  15,60 Районен съд - Тетевен 
2014 24 19 34.31 15.69 34.44 15.60 
2016 58    37,41     26.54   32,88    24.20 
2015 56 37.34 33.77 Районен съд - Троян 
2014 48 45.,29 41,67 

 Видно е, че през 2016 г., най-голяма е натовареността на 
съдиите в Ловешкия районен съд, след тях е тази на съдиите от 
Луковитския районен съд,  Тетевенския районен съд и Троянския 
районен съд. Този  извод е условен, тъй като с приетите Правила за 
оценка на натовареността на съдиите, количественият показател 
вече не е водещ при отчитане натовареността на всеки съдия и 
отделния съд. Определените в тях коефициенти на тежест на 
отделните групи дела, отчитащи тяхната фактическа и правна 
сложност, т.е. необходимото време за тяхното разглеждане и 
приключване, ще формират индекса на индивидуалната годишна 
натовареност на всеки съдия, респ. ще дадат реална представа за 
средната натовареност на всеки орган на съдебна власт. 

В обобщение може да се каже, че районните съдии и през 
отчетната година са показали отговорност и висок 
професионализъм при изпълнение на задълженията си, а 
съдебните актове приоритетно са изготвяни в рамките на 
установените процесуални срокове. 

 
 
V. БЮРО СЪДИМОСТ 
 
През 2016 г. от „Бюро съдимост” при РС Ловеч са издадени 

6151 свидетелства за съдимост, от тях 18 бр. електронни 
свидетелства за съдимост и 1165 справки за съдимост. Отчита се 
увеличение на издадените свидетелства за съдимост в сравнение с 
2015 г. и 2014 г.  През отчетната 2016 г. от „Бюро съдимост” при РС Луковит 
са издадени 1740 свидетелства за съдимост и 840 справки за 
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съдимост. За сравнение издадените свидетелства за съдимост през 
2015 г. са 1441 бр., а през 2014 г. - 1246 бр. Издадените справки за 
съдимост през 2015 г. са 540 бр., а през 2014 г. – 577 бр. 
Изложеното обосновава извод за тенденция към увеличаване на 
обема на работата на „Бюро съдимост”. По щат в РС – Луковит няма 
съдебен служител, който да извършва изключително дейността в 
„Бюро съдимост”. Тя се извършва от деловодителя по наказателни 
дела, а в случай на отсъствие поради ползване на платен годишен 
отпуск или по здравословни причини, от деловодителя по 
граждански дела. Увеличаващия се обем на работата на „Бюро 
съдимост” е още един довод в подкрепа на становището за 
необходимост от разкриване на една щатна бройка „съдебен 
деловодител” в този съд. В РС Тетевен през отчетната година от ”Бюро съдимост” са 
издадени 2605 бр. свидетелства за съдимост, в т.ч. 5 бр. 
електронни свидетелства за съдимост, както и 5246 бр. справки за 
съдимост. През 2015 г. са издадени 2145 бр. свидетелства за 
съдимост, в т.ч. 4 бр. електронни свидетелства за съдимост и 3641 
бр. справки за съдимост. Налице е почти двойно увеличение на 
издадените справки за съдимост. В РС Троян през 2016 г. са издадени 2 846 бр. свидетелства 
за съдимост срещу 2669 бр. през 2015 г. и 2530 бр. за 2014 г. 
Издадените справки за съдимост са 1817 бр. срещу 1714 бр. пред 
2015 г. и 1571 бр. за 2014 год. И в този съд е налице увеличени на 
издадените свидетелства за съдимост и справки за съдимост в 
сравнение с предходните две години. Свидетелствата за съдимост 
се издават в деня на постъпване на молбата лично на лицето или 
негов пълномощник след представяне на изискуемите се документи. 

Прави впечатление, че през отчетната година във всички 
районни съдилища се наблюдава увеличение на издадените 
свидетелства за съдимост и справки за съдимост. Въпреки голямото 
удобство и добавената от МП нова функционалност в системата за 
извършване на плащанията на таксата за услугата с помощта на 
дебитна и кредитна карта през Интернет, което значително 
съкращава и времето за издаване, тази услуга не се ползва от 
гражданите с оглед изискването за необходимост от квалифициран 
електронен подпис. През 2016 г. са издадени общо 23 бр. 
електронни свидетелства за съдимост, от които 18 бр. от „Бюро 
съдимост” при РС Ловеч и 5 бр. от „Бюро съдимост” при РС Тетевен. 
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VІ. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ 
 

По щат броят ДСИ в СИС към районните съдилища е 6, в т.ч. 
по 1 бройка в РС- Луковит, РС-Тетевен, РС-Троян и 3 бройки в РС – 
гр. Ловеч като всичките са заети. 

 Районен съд – Ловеч 
През отчетния период в СИС при Районен съд – гр. Ловеч са постъпили за разглеждане 425 изп.дела. В сравнение с предходните 

години постъпилите през 2015 г. са били 367, а за 2014 год. – 295 изп.дела. Видно е, че постъпленията през 2016 г. са с 58 дела повече от тези през 2015 г. и 130 дела повече от постъпилите през 
2014 г. 

Останали несвършени от предходните години са били 3 398 
изп.дела, като общо за разглеждане през отчетната 2016 г. са били 
3 823 дела. За сравнение през  2015 г. общо делата за разглеждане 
са били 3 818, а през 2014 г. – 4 172 изп.дела.  

Най-голям е бил броя за разглеждане на изп.дела, по които 
взискател са ЮЛ – 2 622, следвани от вземанията в полза на 
граждани – 972 дела, издръжки – 758 дела, изпълнение на 
обезпечителни мерки – 121 дела и в полза на държавата (публични 
и частни държавни вземания) – 105 дела.  

През 2016 год. от общо за разглеждане 3 823 изпълнителни дела, са били свършени 681 дела. За сравнение през 2015 г. от 
общо за разглеждане 3 818 изпълнителни дела са били свършени 
420 дела, а през 2014 г. от общо за разглеждане 4 172 
изпълнителни дела са били свършени 721 дела. Забелязва се 
значително увеличение на свършените изп.дела през отчетната 
година спрямо тези през 2015 г. и незначителна разлика със 
свършилите през 2014 г. 

Останали несвършени в края на отчетния период са 3 142 
дела, при 3 398 дела за 2015 г. и при 3 451 дела за 2014 г. 

Средно месечно за разглеждане един съдебен изпълнител е имал по 106 изп.дела, при също толкова за 2015 г. и 174 изп.дела 
за 2014 г.  

Средно месечно свършените дела от един съдебен изпълнител са 17,5 дела, при  9,4 дела за 2015 г. и при 14,5 дела за 
2014 г. Наблюдава се известно увеличение по този показател в 
сравнение с предходните две години. 

Сумата за събиране от постъпилите през 2016 г. изп.дела е 
била 947 214 лв. За сравнение по постъпилите през 2015 г. 
изпълнителни дела сумата за събиране  е била 1 252 949 лв., а през 
2014 г. – 1 490 540 лв. Така сумата от постъпилите през 2016 г. 
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изп.дела, заедно със сумата за събиране от висящите в началото на годината дела през отчетния период е в размер на 43 411 720 лева. 
За сравнение, общата сума за събиране по всички изп.дела 

през 2015 г. е била 49 268 271 лв., а през 2014 г. е била 53 119 788 
лв. 

Съдебните изпълнители при РС Ловеч за отчетната година са събрали общо 1  220 626 лева, като за сравнение през 2015 г. са 
събрали 1 044 647 лв., а през 2014 г. - 1 202 365 лв. Налице е значително увеличение спрямо 2015 г. и незначително спрямо 2014 
г. 

В Районен съд Ловеч се забелязва тенденция като цяло за 
намаляване постъпленията на изп.дела, като една от причините е , 
че потока от дела се насочи към ЧСИ, а другата е икономическа, 
свързана с обезлюдяване на съдебния район. Сравнително 
постоянния брой на разглежданите от СИС дела се дължи главно на 
все още многото стари изпълнителни дела, въпреки че през  
отчетната година вследствие проявената от  ДСИ активност са 
прекратени немалко изп.дела на осн. чл.433, ал.1, т.8 от ГПК.  

 Районен съд Луковит 
През отчетната 2016 г. в служба „Съдебно изпълнение”  при 

Районен съд – Луковит са образувани 96 дела, като от тях 46 бр. с 
взискател държавни учреждения с предмет парично вземане;  16 бр.  
с взискател юридически лица и банки с предмет парично вземане; 
32 бр. с взискател физически лица, в това число с предмет 
издръжка и парично вземане, 1 бр. за изпълнение на лични контакти 
с дете и 1 бр. за изпълнение на обезпечителна мярка.  

 За сравнение с предходния отчетен период – 2015 г., през 
2016 г. са образувани с 32 бр. повече изпълнителни дела. 

Общият брой на прекратените през 2016 г. дела е 133 бр., като 
сравнено с 2015 г. броят на прекратените изпълнителни дела е с 61 бр. повече. От тях прекратени изпълнителни дела, в т.ч. свършени 
дела чрез реализиране на вземането, прекратени по искане на 
взискателя и прекратени по чл. 433, ал. 1, т. 8 ГПК 46 бр., а 15 са 
изпратените на друг съдебен изпълнител. 

Общият размер на събраните суми по изпълнителните дела за цялата 2016 г. е 194 020 лв., от които 13 628 лв. държавни такси. В 
сравнение с 2015 г. през отчетната година са събрани с 69 251 лв. повече. 

Останали несвършени в края на отчетния период са 456 бр. 
изпълнителни дела. Останалата сума за събиране е 1 953 202 лв. 

През 2016 год. няма постъпили жалби против действията на 
ДСИ при РС-Луковит. 
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Броят на изготвените за връчване документи през 2016 г. е с 
1 110 повече в сравнение с 2015 г., или 5 468 бр., от тях връчени – 
5 330 бр. 

През отчетния период на ДСИ при РС-Луковит е възложено и 
едно дело на РС – Велико Търново, по което постъпват суми. 

С промяната на чл.264, ал.2 от ЗСВ, в РС – Луковит са 
утвърдени Правила за реда и начина за събиране на публични 
вземания по издадените след 09.08.2016 г. изпълнителни листи за 
вземанията на органите на съдебната власт. 

 Районен съд Тетевен 
За отчетната 2016 година в съдебно - изпълнителната служба при Районен съд - град Тетевен са образувани 59 дела, спрямо 68 

за 2015 г. и 95 за 2014 г., или са образувани с 9 по-малко 
изпълнителни дела спрямо предходната година.  Останали са висящи за 2016 г. 1045 дела срещу 1093 за 2015 
г. и 1132 дела за 2014 г., т.е. за отчетния период висящите дела са 
по-малко с 48. Събрани са 201 780 лв. срещу 420 787 лв. за 2015 г. 
и 496 970 лв. за 2014 г., т.е. за отчетната година са събрани по-
малко 219 007 лв. в сравнение с 2015 г. Останали са несъбрани за 
2016 г. 13 886 448 лв. срещу 14 429 511 лв. за 2015 г. и 18 408 963 
лв. за 2014 г., т.е. останали са несъбрани суми в по-малко с 543 063 
лв. 

През отчетната 2016 г. са свършени и прекратени 107 дела за 
сумата в размер на 513 087 лв., срещу същите по брой дела за 2015 
г. и сума от 3 678 320 лв. и срещу 223 дела за 2014 г. за сумата в 
размер на 6 237 782 лв. Констатира се запазване броя на 
свършените и прекратени изпълнителни дела спрямо 2015 г. и 
намаление спрямо 2014 г. 

За поредна отчетна година се констатира намаление на 
новообразуваните изпълнителни дела, като наред с това се 
констатира намаление на броя на висящите дела, като 
същевременно са останали несъбрани значително по-малко  суми 
спрямо 2015 г. Следва да се отбележи и обстоятелството, че 
образуваните дела за заплащане на издръжка не са ликвидни, тъй 
като същите оставят висящи до навършване на пълнолетие на 
децата. 

След изменение на ЗСВ и на основание утвърдените на 
10.01.2017 г. от Административния ръководител на РС – Тетевен 
Правила за реда и начина на събиране на публичните вземания в 
Районен съд – Тетевен, на ДСИ е възложено събиране и на 
вземанията, установени в полза на съдебната власт. 
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Районен съд Троян 
За отчетната 2016 г. в СИС при Районен съд – Троян са образувани 107 бр. изпълнителни дела за сума в общ размер на 

355 120 лв. През 2016 г. се наблюдава незначително намаляване на 
броя на новообразуваните изпълнителна дела в сравнение с 2015 
г., когато техният брой е бил 111, като общата сума за събиране е 
била в размер на 651 753 лв.  Към 01.01.2016 г. висящите изпълнителни дела в Съдебно 
изпълнителна служба при Районен съд Троян са 2301 бр., което 
заедно с новообразуваните дела прави 2408 бр. От тях свършени 
чрез реализиране на вземането са 50 дела, 259 дела са прекратени 
по други причини и 37 дела са изпратени на друг съдебен 
изпълнител. 

В края на 2016 г. в съдебно изпълнителна служба при РС 
Троян са останали висящи 2062 бр. изпълнителни дела за вземания 
в общ размер на 42 527 627 лв. Събраните суми през отчетния период са в размер на 997 859 
лв., от които държавните такси са в размер на 48 416 лв. През 2016 
г. се наблюдава намаляване на събираемостта, като събраната 
сума е с 68 167 лв. по-малко от 2015 г., което се дължи на 
движението на изпълнителните дела с висок материален интерес 
към ЧСИ и образуването на изпълнителни дела за по-малки суми. 

Проведени са 136 публични продани на недвижими имоти и 
движими вещи, като 20 публични продани са приключили с 
обявяване на купувачи. 

През 2016 г. са подадени 12 бр. жалби против действията на 
Държавния съдебен изпълнител при Районен съд Троян, като към 
момента има произнасяне по 8 жалби, като няма уважени такива. 

От общия анализ на дейността на съдебно-изпълнителните 
служби при районните съдилища през отчетния период следва да 
се посочи, че е налице тенденция за намаление на броя на 
образуваните изпълнителни дела. Това се дължи на факта, че в 
края на 2013 год. на територията на съдебния район започнаха 
работа двама ЧСИ, а през 2016 г. и на трети ЧСИ. 

За поредна година в отчетните доклади на районните 
съдилища като причини за по-ниската събираемост на сумите по 
висящите изпълнителни дела са посочени влошено икономическото 
състояние на гражданите и фирмите от съдебния район, 
увеличаване на безработицата и намаляване платежоспособността 
на длъжниците, бездействие от страна на взискателите, високите 
такси, които следва да бъдат внесени от взискателите преди 
извършване на съответното изпълнително действие, особено когато 
вземанията са за малки суми, привилегията на държавата съгласно 
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нормата на чл.136 ЗЗД, което води до неудовлетворяване на 
взискателите по някои изпълнителни дела. И тази година следва да 
се отбележи, че голяма част от изпълнителните дела са висящи от 
предходни години и вземанията по тях са трудно събираеми, а за 
някои дори са станали несъбираеми.  

Независимо от насложилите се през годините проблеми и 
обективни трудности в работата, всички ДСИ от съдебния район 
полагаха нужните усилия при изпълнение на своите задължения. 
Отново най-висока събираемост се отчита от СИС при РС-Троян, 
където длъжността се заема от ДСИ Анета Йонкова. 
 
 

VІІ. СЪДИИ  ПО  ВПИСВАНИЯТА 
 

През отчетната година щатът на съдиите по вписванията към 
четирите районни съдилища беше попълнен – в Районен съд Ловеч 
са двама съдии по вписванията, в Луковит, Тетевен и Троян – по 
един. В Районен съд – Ловеч през отчетната 2016 г. са били 
извършени общо 8 395 вписвания, като от тях съдия Венета 
Василева е извършила 5 680 вписвания, а съдия Катя Добрева – 2 
715 вписвания. Налице е намаление със 745 вписвания спрямо 
предходната 2015 г., когато вписванията са били 9 140 и увеличение 
спрямо 2014 г., когато общо вписванията са били 6 995 бр. 

Освен вписванията, съдия Василева е издала 2 516 бр. 
преписи,  1 007 бр. удостоверения и постановила 5 броя откази за 
вписване. Съдия Добрева е издала 953 преписи, 438 удостоверения 
и е направила 10 отказа. 

Благодарение на стриктното и точно изпълнение на функциите 
от съдиите по вписванията, слабости в тази дейност на съда няма 
констатирани.  В Районен съд – Луковит през отчетната 2016 год. в 
Службата по вписванията са извършени общо 2459 вписвания, от 
които продажби – 714 бр., дарения - 166 бр., замени - 6 бр., 
ограничени вещни права -18 бр., наеми – 86 бр., договори за аренда 
– 610 бр., законни ипотеки – 4 бр., договорни ипотеки – 38 бр., 
възбрани – 106 бр., искови молби – 16 бр., обявени завещания – 5 
бр., договори за доброволна делба – 39 бр., констативни 
нотариални актове – 158 бр., актове за общинска собственост – 30 
бр., актове за държавна собственост -12 бр.. заличавания на 
възбрани и ипотеки – 60 бр., 384 бр. др. атове. През отчетната 
година са направени 7 отказа за вписване. 
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За сравнение в предходната 2015 г. са извършени общо 2332 
вписвания, а през 2014 г. – 2199 вписвания, т.е. през отчетната 2016 г. са извършени със 127 вписвания повече спрямо 2015 г. и с 260 
повече спрямо 2014 г. В Районен съд – Тетевен за отчетната 2016 год. от Служба по 
вписванията са извършени общо 3997 вписвания, от които 689 
продажби, 168 дарения, 5 замени, 114 договори за наем, 731 
договори за аренда, 38 договорни и 2 законни ипотеки, 21 
заличавания на ипотеки, 198 възбрани, 48 договори за доброволна 
делба, 840 вписвания на актове за общинска собственост и 3 на 
актове за държавна собственост, 90 констативни нотариални акта, 
101 обстоятелствени проверки, учредени суперфиции – 9, право на 
ползване – 11, откази от вещни права – 35,  обявени завещания – 2, 
32 искови молби, 28 постановления на ДСИ, 88 бр. влезли в сила 
решения на ПК и 742 др. вписвания. 

За предходната 2015 година в Служба по вписванията са 
извършени общо 3439 вписвания, т.е. за отчетната година са 
извършени повече 558 вписвания. 

Предоставени са 299 писмени справки, 125 устни справки, 136 
справки по молби на държавен орган, издадени са 833 преписи от 
актове и са направени 170 отбелязвания. В Районен съд – гр.Троян през 2016 г. Службата по 
вписванията е извършила 4 769 вписвания, в т.ч. 1595 продажби, 
185 дарения, 152 ипотеки, 345 възбрани, 39 искови молби, 411 
констативни нотариални актове, 177 нотариални актове по 
обстоятелствени проверки, 107 договора за доброволна делба, 599 
акта за държавна и общинска собственост. Средно месечно са 
извършвани по 397 вписвания.  Броят на вписванията през 2016 г. в сравнение с 2015 г. се е увеличил с 83 броя.  

В Службата по вписванията през 2016 г. са образувани 3234 нотариални дела, които са с 385 бр. по-малко в сравнение с 2015 г. 
За периода са издадени 863 удостоверения по чл.46, чл.47 и 

чл.48 от Правилника за вписванията, като броят им се е увеличил 
със 125 в сравнение с 2015 г. Предоставени са 1591 преписа и 
извършени 208 устни справки по молба на граждани и справки по 
молба на държавни органи. 

През 2016 г. от съдията по вписванията при РС Троян са 
постановени и 17 определения за отказ за вписване. 

В обобщение следва да се посочи, че и през отчетната 2016 
година съдиите по вписванията както винаги са изпълнявали 
стриктно и професионално задълженията си, независимо от 
нарастване броя на извършените вписвания от СВ при РС-Тетевен, 
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РС-Троян и РС-Луковит. От всички е създадена много добра 
организация на работа по обработването на постъпилите молби и 
актове, като продължава доброто взаимодействие с нотариусите, 
които са регистрирани в района на съответните съдилища. 

 
 
VIII. ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ И РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЯХ  
 
Със заповед № 454/14.11.2016 г. на Административния 

ръководител – Председател на Окръжен съд Ловеч, е разпоредено 
да се извърши на посочените дати през м.декември 2016 год. 
проверка на организацията на дейността на съдиите от районните 
съдилища за периода от 01.01.2016 г. - 30.11.2016 г. по посочен 
тематичен план. 

В представените от комисиите доклади е констатирано, че във 
всички районни съдилища през отчетния период организацията на 
административната дейност и организацията по образуването, 
движението и приключването на делата е много добра. От страна на 
административните ръководители са издадени редица заповеди и 
утвърдени вътрешни правила в изпълнение на нормативни актове и 
решения на ВСС, както и такива, които са допринесли за 
подобряване организацията на работата на съдилищата. От страна 
на назначените комисии не са констатирани нарушения при 
разпределение на делата на случаен принцип. Делата са 
разпределяни в деня на постъпването им от председателя на 
съответния районен съд, зам.председателя или определен със 
заповед съдия. Делата, чието разглеждане е продължило повече от 
1 година, са много малък процент, като причините за това са 
обективни. Спрените дела са проверявани ежемесечно от 
докладчиците и при отпадане на причината за спиране 
своевременно възобновявани. Книгите са водени редовно, като са 
попълвани всички данни. Не са констатирани неоснователни и 
немотивирани отводи на съдиите в районните съдилища. Делата се 
архивират съгласно изискванията на ПАС, веществените 
доказателства се съхраняват правилно и са налице изготвени 
протоколи за тяхното унищожаване. Актовете са публикувани 
незабавно след постановяването им на интернет страницата на 
съдилищата в изпълнение на разпоредбата на чл.64 от ЗСВ и при 
спазване на изискванията за защита на личните данни. В Районен съд Ловеч като цяло е констатирано спазването на 
разпоредбата на чл.252, ал.1 и ал.2 от НПК за насрочване на делата 
в съответните срокове от постъпването им или след дадено 
разрешение от председателя на съда за насрочване на делата 
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извън предвидените срокове. Цитирани са 5 бр.НАХД, 1 бр.НЧХД, 4 
бр.НОХД и 9 бр. АНД по чл.78а от НК, по които тези срокове са 
нарушени. Следва обаче да се има предвид, че тези дела са 
образувани преди съдебната ваканция и са насрочени за 
разглеждане след приключването й, като преобладаващата част са 
на председателя на съда, за когото в НПК липсва изрична 
разпоредба да иска разрешение за продължаване на срока. В 
доклада са направени констатации за изготвени от съдия Христов 
съдебни актове по 29 дела в срок от 1 до 3 месеца, а над 3 месеца – 
по 23 дела. Съдия Маринова е изготвила съдебните актове по 44 
дела в срок от 1 до 3 месеца, а над 3 месеца – по 27 дела. 
Констатации за забавяне при изготвяне на съдебните актове от тези 
два състава се съдържаха и в доклада от извършената през 2015 г. 
проверка. Като се има предвид тяхната натовареност и тази на 
другите наказателни състави считам, че при добра организация на 
работата тези слабости могат да бъдат отстранени. 

По отношение на гражданските състави в доклада за 
резултата от проверката е отразено, че през изтеклата 2016 г. от 
страна на съдия Митова е решен проблема с неизготвените в срок 
съдебни актове. Комисията е установила, че по граждански дела 
изготвените съдебни актове в срок от 1-3 месеца са 29, а над 3 
месеца са изготвени съдебните актове по 23 дела. Считам, че броят 
на изготвените извън месечния срок съдебни актове по граждански 
дела не е голям, като се има предвид броя на приключилите през 
отчетната година производства и натовареността на гражданските 
състави, но смятам, че след връщането на отпуск по чл.163 от КТ на 
съдия Йорданова от 01.07.2016 г., броят на изготвените в срок над 3 
месеца съдебни актове трябва да бъде намален. 

Забавяне при изготвяне на съдебните актове и тази година е констатирано от комисията, извършила проверка в Районен съд 
Луковит. Съдия Пенов е изготвил в срок от 1-3 месеца съдебните 
актове по 2 граждански и мотивите по 4 наказателни дела. През 
проверявания период съдия Цариградска е изготвила в срок от 1-3 
месеца съдебните атове по 10 граждански и мотивите по 12 
наказателни дела, а над 3 месеца съдебните актове по 11 
граждански дела и мотивите по 27 наказателни дела. Съдия 
Кирчева е изготвила в срок от 1-3 месеца съдебните актове по 2 
граждански и мотивите по 5 наказателни дела, а над 3 месеца 
съдебния акт по 1 гражданско дело и мотивите по 2 наказателни 
дела. Причина за забавянето при постановяването на съдебните 
актове в РС Луковит е непопълнения щат за съдия, натовареността 
на двамата съдии, които разглеждат всички видове дела при 100% 
натовареност, както и необходимостта да заместват при ползване 
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на платен годишен отпуск или болнични държавния съдия 
изпълнител и съдията по вписванията.  

В другите районни съдилища комисиите не са констатирали 
изготвени съдебни актове извън законоустановените срокове. 

През отчетната 2016 г. в Районен съд Ловеч беше извършен одитен ангажимент за увереност. Одиторското мнение е, че 
извършените действия в съда по отношение на изготвяне на 
бюджетна прогноза, проект на бюджет на съда и администрирането 
на бюджетния ресурс са в съответствие с нормативните изисквания. 
Действащата счетоводна политика е изградена в съответствие с 
разпоредбите на Закона за счетоводството. Вътрешният контрол е 
осигурил надеждна информация за съставянето на годишния 
финансов отчет на съда. Отчетите за касово изпълнение на 
бюджета на съда, са изготвени в съответствие с изискванията на 
Закона за публичните финанси. В съответствие с изискванията на 
Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор 
/ЗФУКПС/, чл.11, ал.2, т.4 са утвърдени и се прилагат политики и 
практики по управлението на човешките ресурси, които са 
адекватни и са създали организация на работа, чрез която се 
постига ефективност при изпълнение на административно - 
управленските процеси. Допуснатите слабости не оказват влияние и 
може да се направи извода, че въведените контролни процедури по 
отношение на административно - управленската и 
специализираната дейности са адекватни и ефективни, а 
вътрешният контрол е на много добро ниво. 

По време на одитния ангажимент са изпълнени част от 
препоръките от одитния доклад, а за останалите неизпълнени 
препоръки Председателят на РС Ловеч е издал заповед № 
58/01.11.2016 г. През отчетния период на 14.09.2016 г. в Районен съд Ловеч е 
извършена проверка на организацията на работата с документите, 
тяхното съхранение и използване от Държавен архив. При 
проверката са направени положителни констатации за създадената 
организация и изпълнение разпоредбите на Закона за националния 
архивен фонд и Наредбата за реда за организирането, 
обработването, експертизата, съхраняването и използването на 
документите в учрежденските архиви на държавните и общински 
институции и дадено предписание ПДЕК да състави работен опис на 
ценните общоадминистративни документи. На 16.05.2016 г. и 20.05.2016 г.  в РС Луковит на основание 
заповед № ПП-01-29/12.05.2016 г. на Главния инспектор на ИВСС е 
извършена комплексна планова проверка по образуването, 
движението и приключването на гражданските дела през 2014 год. и 
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2015 год. В Акта за резултатите от комплексната планова проверка 
е направен извод, че предвид необходимостта от кадрово 
обезпечение на правораздавателната дейност на съда, трите щатни 
бройки за съдии са оптималното решение  и не следва да бъдат 
намалявани. Посочено е, че съдебната сграда не е функционално 
пригодена с оглед броя на работещите в нея лица и спецификата на 
правосъдната дейност. Освен че е налице недостиг на работни 
помещения, съществуващите не отговарят на изискванията за 
минимална работна площ, а състоянието на сградата не предполага 
здравословни и безопасни условия на труд. Отбелязана е добрата 
организация на работа на съдиите по движението на делата, 
разглеждани по реда на глава ХХV от ГПК – бързи производства, 
чл.28 от ЗЗДетето и заповедните производства. Констатирани са 
обаче нарушения на предвидения в чл.235, ал.5 от ГПК 
едномесечен срок при постановяване на решенията по 
разглежданите по общия исков процес производства, което не може 
да бъде оправдано с натовареността на двамата съдии. През 
проверявания период 2014 г. - 2015 г.  стриктно е спазван 
двуседмичния срок по чл.316 ГПК при постановяване на решенията 
по разглежданите по реда на бързото производство дела. В акта от 
проверката са направени изводи за добро качество на 
постановените съдебни актове, като на основание чл.58, ал.2 от 
ЗСВ са дадени препоръки на председателя на РС – Луковит за 
предприемане на мерки за отстраняване на констатираните 
слабости. 

 
 ІХ. СГРАДЕН ФОНД, ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ И ВЪЗНИКНАЛИ ПРОБЛЕМИ В РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА 
 Районен съд - гр.Ловеч е установен в Съдебната палата, 

предоставена за стопанисване от Министерство на правосъдието на 
Окръжен съд – гр.Ловеч. Осъществено е добро разпределение на 
съдийските кабинети, канцелариите и заседателните зали.  Всеки 
съдия е в самостоятелен кабинет, обезпечен с компютър, принтер и 
обзавеждане. Всички служители са по двама в канцелария, а 
съдебните заседания се провеждат в 4 зали, оборудвани с 
компютри и лазерни принтери, Въпреки рестриктивния бюджет, през 
2016 година са ремонтирани две стаи на съдебни служители. В 
отчетния доклад е посочено, че през 2016 год. от ВСС са 
предоставени на съда 2 бр. мултифункцонални устройства, 3 
принтера, 1 скенер и 1 бр. лаптоп, но не малка част от останала 
компютърна техника е остаряла и се нуждае от подмяна. 
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Районен съд – гр.Луковит се помещава в самостоятелна 
двуетажна сграда с площ от 205 кв.м., построена през 1950 г. за 
нуждите на данъчната администрация. След преустрояването й за 
съдебна палата преди около 40 години, в нея не са правени 
съществени преустройства и реконструкции. Съдебната сграда не е 
функционално пригодена с оглед броя на работещите в нея лица и 
спецификите на правосъдната дейност. Освен че е налице недостиг 
на работни помещения, съществуващите не отговарят на 
изискванията за минимална работна площ. Състоянието на 
сградата не предполага здравословни и безопасни условия на труд 
и не съответства на изискванията за достъпност и сигурност.  

Разрешаването на проблема със сградата е възможно чрез 
предоставяне за нуждите на РС – Луковит на част от сграда – 
държавна собственост (бивш партиен дом), находяща се в центъра 
на гр. Луковит, в която е настанена и Районна прокуратура – 
Луковит, което ще доведе до обособяване на съдебна палата в 
града. В тази насока  през 2015 г. е направено предложение до МП 
от бившия председател на съда съдия Пламен Пенов. През 
изминалата годината усилията за разрешаване проблема със 
сградния фонд продължиха. С решение от 15.12.2016 г. Пленумът 
на ВСС  даде съгласие  да се отправи искане до Областния 
управител на област Ловеч за безвъзмездно предоставяне за 
управление на недвижим имот - държавна собственост – сграда с 
идентификатор 44327.502.2205.1 по КККР на гр. Луковит, 
/административна/, на 5 етажа със застроена площ 345 кв.м. без 
обектите, предоставени за управление на Министерство на 
икономиката и енергетиката в сутерена на сградата и трафопост на 
„Електроразпределение – Плевен" ЕАД, клон Ловеч, находящ се на 
партера, ведно със съответната идеална част от поземлен имот с 
идентификатор 44327.502.2205 с площ 1 542 кв.м.,  както и за 
безвъзмездно придобиване правото на собственост върху 
едноетажна сграда с идентификатор 44327.502.2205.2 по КККР на 
гр. Луковит със застроена площ от 214 кв.м., функционално 
свързана с административната сграда по т. 1, както и решение, с 
което възлага на дирекция „Управление на собствеността на 
съдебната власт" да предприеме необходимите действия. 

При реализация на това решение в една сградата ще се 
намират РС-Луковит, РП-Луковит, Териториална следствена служба 
и служба „Пробация”. Това ще доведе до редуциране на разходите 
по поддръжка на съдебната сграда, оптимизиране щата на 
съдебната охрана и улесняване на гражданите.  Районен съд-Тетевен заедно с РП - Тетевен се помещава в 
триетажна сграда, която е сравнително нова и функционална. 
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Битовите условия за работа в съдебната сграда са много добри, 
има две съдебни зали, работни кабинети, канцеларии, адвокатска 
стая, обособена канцелария за класифицирана информация, 
арестантско помещение. За да се поддържа тази сграда, ежегодно 
възниква нуждата от ремонтни действия, от модернизация, от 
дейности по нейното обезопасяване, приспособяване на части от 
сградата за ползване от инвалиди.   

След осъществена комуникация между Административния 
ръководител на РС – Тетевен и Главния секретар на Министерство 
на правосъдието е изготвено Предложение на 05.11.2015 г. от 
Председателя на РС –Тетевен до Областен управител на Област – 
Ловеч, относно предоставяне на доклад до Министъра на 
регионалното развитие и благоустройството за изготвяне на 
предложение за обявяване на имот частна държавна собственост за 
имот – публична държавна собственост касателно първи етаж от 
Съдебна сграда – Тетевен. Процедурата по преактуване на имота е 
приключила с Решение № 344/05.05.2016 г. на Министерски съвет 
на РБългария, съгласно което имот с идентификатор 
72343.500.1126.1 по КККР на град Тетевен, представляващ първи 
етаж от сграда – Съдена палата – Тетевен, е обявен за имот 
публична държавна собственост, като същият е предоставен 
безвъзмездно на Министерство на правосъдието за нуждите на 
Районен съд-Тетевен. До настоящия момент от Областна 
администрация – Ловеч не са изпратени на Районен съд-Тетевен 
актуални Актове за публична държавна собственост за трите етажа 
от административна сграда „Съдебна палата – Тетевен”, въпреки 
образуваната още през лятото на 2015 год административна 
процедура. 

Във връзка с ползвана част от приземен етаж от 
административната сграда „Съдебна палата-Тетевен” /етаж 1/ с 
площ от 184 кв.м. за административните нужди на РС-Тетевен /за 
котелно помещение, архивохранилище, стая за веществени 
доказателства, арестантска стая/, която до момента не е била 
заснета като самостоятелен обект/, е декларирано ползването пред 
Отдел „МДТ“ през 2016 г. и са предприети действия по снабдяване с 
идентификатори от СГКК-Ловеч и заснемане на ползваната част 
като самостоятелен обект и съставяне на Акт за публична държавна 
собственост и за тази ползвана от Районен съд -Тетевен част от 
сградата. 

През 2016 г. са извършени неотложни действия по сваляне на 
част от напукана мазилка на фасадата на сградата, с оглед 
осигуряване безопасното използване на същата. На 29.09.2016 г. е 
попълнен и изпратен на ВСС формуляр за изготвяне на обосновано 
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бюджетно предложение за инвестиции за 2017 г., в което е посочена 
необходимостта от ремонт на покрива и фасади на сградата на 
Съдебна палата – Тетевен и за закупуване на подемник /рампа/ за 
осигуряване на достъп до сградата на лица в неравностойно 
положение. Към формуляра е приложена и сметка за цени на СМР. 

Съобразявайки измененията на ЗСВ и промяната в 
управлението на сградния фонд на съдебната власт, както и 
изразени становища на различни форуми от представители на ВСС 
за това искания за извършване на ремонтни дейности да се правят 
само при неотложни нужди, Административният ръководител на 
съда не е направил искане за осигуряване на средства за 
извършване на посочените ремонтни дейности през 2016 г. Идеята 
на Председателя на РС-Тетевен е през 2017 г. да се изготви 
инвестиционен проект /съобразно и предходни указания на МП/, 
независимо от необходимостта на определен финансов ресурс за 
това, в който освен цитираните ремонтни дейности, да се предвидят 
и други ремонтни дейности, които биха довели до позитивни 
резултати за магистратите и съдебните служители, както и за 
съдебната система като цяло, а именно: реконструкция на 
отоплителната система на съдебната сграда, тъй като същата е 
остаряла, амортизирана, като е налице възможност за значително 
намаляване на разходите за отопление на сградата. Районен съд-Троян не заема самостоятелна сграда, а е 
разположен в едноетажна сграда, построена през 1972 г. и свързана 
със сградата на Община-Троян. Същата е предоставена 
безвъзмездно за нуждите на РС Троян и РП Троян. За сградата е 
издаден Акт за държавна собственост № 1897/29.04.2005 г. РС – 
Троян разполага с две съдебни зали, напълно оборудвани 15 
кабинета и деловодства, както и самостоятелни помещения за 
архив, регистратура за класифицирана информация и съхраняване 
на веществените доказателства. В обособена част от сградата, с 
отделен вход, се помещават Службата по вписвания и Държавен 
съдебен изпълнител. Поради крайно ограничената площ, с която 
разполага съдът, през 2004 г. е поставен въпросът пред ВСС за 
строеж на съдебна палата. Проблемите са поставяни многократно и 
на вниманието на Министерство на правосъдието, но без резултат. 
Съдът е обезпечен и оборудван с необходимата техника, софтуерни 
продукти и сървъри, които се поддържат и актуализират. През 2016 
год. са закупени 1 принтер, 3 броя компютри и монитори и 5 юпиеса, 
с които са заменени амортизирани такива. От ВВС е получен 1 
лаптоп, 1 скенер и 4 компютърни конфигурации. 

Във всички районни съдилища е изградена и функционира 
локална мрежа, която свързва наличните компютри и позволява 
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подобряване на работата и взаимодействието между служителите и 
съдиите. 

Внедрени са следните програмни продукти: програма за 
управление на съдебни дела САС ”Съдебно деловодство” на ИО-
клон гр.Варна, счетоводна програма “КОНТО”, за управление на 
човешките ресурси “АЛАДИН”, АПИС за нормативните актове и 
практика, работи и ЛОТ 4 по програма ФАР – система за 
свидетелствата за съдимост, деловодна програма ”JES” за съдебно-
изпълнителните служби. 

 Х. ВЗЕТИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РАБОТАТА В РАЙОННИТЕ И ОКРЪЖНИЯ СЪД. 
 
С цел подобряване организацията и качеството на работата в 

Окръжния съд, през отчетния период председателят на Окръжен 
съд Ловеч е издал следните заповеди: 

- със заповед № 112/31.03.2016 г., считано от 01.04.2016 г., 
всеки от съдебните деловодители в гражданското и наказателно 
деловодство образува, докладва и обработва делата на посочените 
поименно съдии 

- със заповед № 70/29.02.2016 г. е заповядано на съдебните 
деловодители, обработващи наказателни дела, своевременно да 
изпращат върнатите от касационната инстанция и приключилите 
второинстанционни дела на районните съдилища за изпълнение на 
действия по привеждане на присъдите за изпълнение, както и 
незабавно след получаване на влязлата в сила присъда по 
наказателни дела на ОС Ловеч да предприемат действия по 
привеждане на присъдата в изпълнение 

- със заповед № 458/14.11.2016 г. е разпоредено всеки от 
съдебните деловодители от служба „Архив” да докладва, обработва 
и архивира делата на доклад на посочените поименно съдии 

- със заповед № 491/02.12.2016 г. е заповядано съдебният 
деловодител Иваничка Панкова да изпълнява задълженията на 
„съдебен деловодител граждански дела”, както и промени в 
организацията на работа в служба „Архив” 

- заповед № 421/20.10.2017 г. 
-  заповед № 384/19.09.2016 г. е определен нов размер на 

възнагражденията на съдебните заседатели, считано от 20.09.2016 
г. 

През отчетната година от страна на председателя на Окръжен 
съд – Ловеч са утвърдени и множество вътрешни правила, които 
бяха изброени по-горе. 
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 ХІ. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ 2014-2020 
 
В Окръжен съд Ловеч няма щатна длъжност „експерт връзки с 

обществеността”. С цел удовлетворяване очакванията на 
обществото да получава разбираема и обективна информация, 
която да повиши доверието в работата на съдебната система, със 
заповед № 404/05.10.2016 г. съдия Пламен Пенов е определен за 
лице, изпълняващо функциите за връзка с медиите и 
обществеността. 

Във връзка с комуникационната стратегия на съда и 
заложените индикатори за изпълнение, през 2016 г. са подадени 
две заявления за достъп до обществена информация, като на 
заявителите е предоставен достъп до поисканата обществена 
информация. 

На 15.04.2016 г. е проведен Ден на отворените врати в 
Окръжен съд Ловеч. 

За поредна година  окръжният съд се включи в 
образователната програма на МОН и ВСС „Съдебната власт – 
информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и 
прокуратури“, чиято цел е повишаване правната култура на 
учениците. В рамките на програмата съдия Йовка Казанджиева 
проведе обучение на ученици от 10 клас на ГЧЕ ”Екзарх Йосиф І” в 
гр.Ловеч под формата на лекционен курс, което завърши с два 
симулативни процеса на дело за държание и разпространение на 
наркотици и по Закона за домашното насилие, подготвен от съдия 
Велчева от РС Ловеч. 

Административният ръководител на Окръжен съд Ловеч 
проведе среща с представители на всички местни печатни и 
електронни издания във връзка с представяне отчетния доклад на 
съда за 2015 г. и обсъждане медийната политика на съда. 

Във връзка със старта на програмата „Съдебната власт – 
информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и 
прокуратури“ за учебната 2016/2017 г., на 22.12.2016 г. в 
заседателната зала на Окръжен съд Ловеч се проведе 
пресконференция, на която присъстваха наставниците и 
обучителите в програмата, представители на Община Ловеч и 
журналисти. 

През цялата година на интернет страницата на съда е 
публикувана актуална информация за дейността на съда, за 
насрочените за разглеждане дела с обществен интерес, датите за 
които са отложени и причините за това. 
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Информацията на сайта на съда се обновява в частта 
насрочени за разглеждане дела и обявени съдебни актове. обяви за 
публична продан, обявени конкурси, информация на банковите 
сметки на съда, публикувани са вътрешни правила, годишните 
отчетни доклади за дейността на съда и др. 

През отчетната година до ВСС са изпратени становище 
относно Правилата за оценка натовареността на съдиите, 
становища на съдиите от Окръжен съд Ловеч във връзка с 
предложения за издаване на тълкувателни решения на ОС на НК, 
на ГК и на ГТК на ВСС. 

В настоящия доклад са очертани основните моменти в 
работата на съдилищата от Ловешкия съдебен район през  2016 
год. От направения анализ може да се каже, че са постигнати много 
добри резултати, които са показател за ефективността на 
правораздаването и следва да бъде дадена положителна оценка на 
работата на всички съдии и председателите на районните 
съдилища за създадената организация. 

В заключение искам да благодаря на всички колеги и 
служители за проявения професионализъм и отговорност при 
изпълнение на техните задължения, въпреки недоверието на 
обществото към съдебната власт и ежедневните критики към 
дейността й. 

Считам, че всички имаме нужната мотивация и професионални 
качества, за да запазим и през настоящата година постигнатите 
високи показатели за качествено и бързо правораздаване. 

Настоящият доклад е изготвен в съответствие с изискването 
на чл.86, ал.1, т.15 от ЗСВ и указанията на ВСС за структурата и 
обхвата на годишните доклади. 

 
 
 АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД-ЛОВЕЧ: 

 
/МИЛЕНА ВЪЛЧЕВА/ 


