
О Т Ч Е Т Е Н    Д О К Л А Д 
 

 
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОКРЪЖЕН СЪД – ГР. 
ЛОВЕЧ И РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА ОТ 
СЪДЕБНИЯ РАЙОН ЗА 2014 ГОДИНА 

  
 През изминалата 2014 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. 

 Ако с няколко думи трябва да се опише изтеклия отчетен 
период, следва да се отбележи високия професионализъм на 
съдиите и съдебните служители, полаганите от тях ежедневни 
усилия за повишаване ефективността, срочността, качеството на 
правораздването и доверието на гражданите в работата на съда. 

 
 

ОКРЪЖЕН    СЪД   -   ГР. ЛОВЕЧ 
 

 
През 2014 год. Окръжен съд – гр.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. 
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І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 
 
1. Брой на работещите в Окръжен съд-гр.Ловеч съдии  и 

незаети щатни бройки.  
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 на ВСС по протокол № 
55/27.11.2014 год. беше освободена от длъжност на основание 
чл.165, ал.1, т.2 г-жа Антоанета Монева-и.ф.адм.ръководител-
председател на ОС-Ловеч. С решение от протокол № 
55/27.11.2014 год. считано от 27.11.2014 год. за 
и.ф.адм.ръководител-председател на ОС-Ловеч беше определена 
г-жа Милена Вълчева.  

Към края на отчетния период незаета е 1 щатна бройка за 
съдия и 1 за младши съдия, която не беше обявена на проведен 
конкурс за младши съдии и младши прокурори през 2014 год. 

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. 

Създадената организация на разпределение на работата 
между административния ръководител и заместниците му от 
предходни години се запази.  

Делата се разпределят от административния ръководител, а 
в негово отсъствие от заместник председателите на случаен 
принцип в съответствие с изискването на чл.9 от ЗСВ, като се 
ползва програмният продукт на Висшия съдебен съвет.  

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, както и изготвяне 
на становища до ВКС по направени предложения за издаване на 
тълкувателни решения. 
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Съдиите в Окръжен съд – гр.Ловеч са с продължителен 
юридически и съдийски стаж и ранг „съдия във ВКС и ВАС. 
Само съдия Анастасов и съдия Ангелова са  с ранг „съдия в АС”. 

 
Юридически стаж 

Магистратски стаж Име, Фамилия Ранг 
Год. Мес. Дни Год. Мес. Дни 

Антоанета Монева ВКС 37 7 3 32 9 18 

Милена Вълчева  ВКС 26 5 2 23 3 15 

Севда Дойнова ВКС 33 3 19 20 6 15 

Евгения Павлова Иванова ВКС 25 0 26 22 2 26 

Йовка Казанджиева ВКС 25 4 5 24 4 5 

Поля Данкова ВКС 23 7 28 22 7 28 

Татяна Митева ВКС 22 8 13 21 8 13 

Иван Иванов ВКС 20 0 10 20 0 10 

Николинка Димитрова ВКС 32 3 1 14 5 15 

Магдалена Станчевска ВКС 19 6 23 16 6 2 

Емил Давидов ВКС 20 0 16 19 0 16 

Иваничка Константинова ВКС 29 6 14 12 3 25 

Васил Анастасов АС 16 4 4 15 4 4 

Зорница Ангелова АС 19 6 15 18 6 15 

 
През отчетната година беше проведено периодично 

атестиране на съдиите Милена Вълчева, Зорница Ангелова, 
Татяна Митева, Иван Иванов, Магдалена Станчевска, Евгения 
Павлова и Николинка Димитрова, на които беше определена  
комплексна оценка „много добра”. По предложение на 
административния ръководител беше повишена в ранг „съдия в 
Апелативен съд” Зорница Ангелова.  

Бяха изготвени предложения и за периодично атестиране на 
съдиите Севда Дойнова, Иваничка Константинова и Йовка 
Казанджиева. До края на отчетния период предложенията не бяха 
разгледани. 
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През изминалата година беше запазена създадена 
организация на работа на съдиите. Наказателните дела първа 
инстанция се разглеждаха от шест съдии – Монева до 27.11.2014 
год., Казанджиева, Иванов, Станчевска, Давидов и Анастасов, 
които бяха обособени в два въззивни състава. След 
освобождаването от длъжност на съдия Монева наказателни дела 
първа инстанция се разглеждат от пет съдии – Казанджиева, 
Иванов, Станчевска, Давидов и Анастасов. Обособени са три 
състава, които разглеждат въззивни наказателни дела. Всички 
наказателни съдии са докладчици по частни наказателни дела 
първа инстанция и в състав с двама граждански съдии като 
въззивна инстанция. През отчетната година всички наказателни 
съдии разглеждаха и частните граждански дела първа инстанция 
– допускане на обезпечение по бъдещи искове и участваха в 
състави, разглеждащи въззивни частни граждански дела. 

И през 2014 год. гражданските и търговските дела първа 
инстанция се разглеждаха от съдиите Вълчева, Дойнова, Павлова, 
Данкова, Митева, Димитрова, Константинова, Ангелова. 
Обособени са три състава, които разглеждат въззивни граждански 
дела. Гражданските съдии разглеждаха и второинстанционни 
частните граждански дела, участваха в състави по частни 
въззивни наказателни дела и разришени състави по 
първоинстанционни НОХД. 

 
2. Съдебна администрация 
 
Щатната численост на съдебната администрация в Окръжен 

съд Ловеч е 28 щатни бройки, които са заети към настоящия 
момент и се разпределят както следва: 

Общата съдебна администрация е 8 щатни бройки, в т.ч. 
съдебен администратор – 1 бр., главен счетоводител – 1 бр., 
мрежови 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. 

Специализираната съдебна администрация е 20 щатни 
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 – 9 
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бр., разпределени в наказателното, гражданското и фирменото 
деловодство и призовкар – 4 бр., които обслужват и Районен съд-
Ловеч.  

През отчетния период в продължителен отпуск поради 
временна нетрудоспособност за времето от 01.04.2014 год. до 
края на годината беше съдебният деловодител Иваничка Панкова. 

Съдебният администратор Юлия Колева е и служител по 
сигурността на информацията,  един от деловодителите завежда 
секретната регистратура и един е служител в регистратурата за 
класифицирана информация. Системният администратор 
Николай Денчев има разрешение за достъп до класифицирана 
информация степен „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 степен „секретно” и при 
необходимост влизат в дела, които са засекретени. 

С протокол № 38/03.10.2013 год. на ВСС е дадено съгласие 
и сключен договор с Дирекция “Бюро по труда”-гр.Ловеч по 
програма “Заетост и професионално обучение на хора с трайни 
увреждания”. С трудов договор от 07.10.2013 год. за срок от две 
години на длъжността “деловодител” е назначена Венетка 
Кирилова Иванова, която и през 2014г. продължи да изпълнява 
задълженията си по сканиране и въвеждането в деловодния 
софтуер на стари фирмени дела. 

Съотношението между магистрати и съдебни служители в 
съда е 1:1.87 /15 съдии и 28 служители/, което е в границите на 
нормалния праг на обезпеченост. 

Тази бройка обезпечава нормалния работен процес и не се 
налага увеличаване на щата. При необходимост от оптимизиране 
дейността на съдебната администрация и по-справедливо 
разпределение на функциите между отделните съдебни 
служители, съществува възможност за трансформиране на някои 
щатни длъжности от специализираната администрация на съда, 
както и съвместяване на функции на различни длъжности. 

През изминалата година в съответствие с изискванята на 
Правилника за администрацията в съдилищата бяха атестирани 
всички служители, като в края на отчетния период беше повишен 
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рангът на 7 служители – на Пламен Денев от четвърти в трети 
ранг, на Йорданка Добрева, Цеталина Събева, Веселин Василев, 
Георги Ангелов, Христо Павлов и Христофор Дочев – от втори в 
първи ранг. 

 
3. Повишаване квалификацията на съдиите и 

служителите. 
През 2014 год. съдиите и служителите при ОС Ловеч 

използваха възможностите за повишаване на своята 
професионална квалификация и умения чрез участие в семинари, 
организирани от НИП, проекти по ОПАК и Български център за 
нестопанско право с подкрепата на институт “Отворено 
общество”. 

Съдиите Евгения Павлова и Поля Данкова участваха в 
семинари на тема “Новата концепция за дееспособността според 
конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания” и 
“Отнемане на незаконно придобито имущество”, а съдия Милена 
Вълчева в семинар на тема “Съдебно сътрудничество по 
граждански дела в ЕС и европейски изпълнителни основания”. 
От наказателните съдии Иван Иванов взе участие в семинар на 
тема “Съдебни експертизи по наказателни дела”, а Магдалена 
Станчевска в обучение “Международна правна помощ и 
международно сътрудничество по наказателни дела” по дейност 9 
на ОПАК и в “Комплексна и устойчива програма за обучение на 
магистратите в контекста на пълноправно членство в ЕС”. Съдия 
Йовка Казанджиева взе участие в два семинара на тема “Съдебна 
психология. Изслушване на непълнолетни” и “Алтернативи на 
лишаването от свобода”. За съжаление през 2014 год. съдиите от 
ОС Ловеч са участвали само в 9 семинара. Желанието на всички е 
да поддържат нивото на теоретическата си подготовка, да 
повишават професионалната си квалификация и практически 
умения. През последните години обаче броя на организираните 
от НИП семинари е по-малък, а местата - ограничени.  

Участие в обучение на съдебните администратори и 
главните счетоводители от органите на съдебната власт в 
Апелативен район – Велико Търново  взеха Юлия Колева и Надка 
Димитрова. Съдебните секретари Веселина Василева и Дарина 
Петрова участваха в семинари на тема “Работа по търговски и 



 7 

фирмени дела и дела по търговска несъстоятелност” и “Работа по 
граждански дела. Особени производства по ГПК и специални 
закони”.  

 
 
ІІ. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА  

 
1. ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ 

 

Година 
постъпили 
през 2014 
година 

ост. 
несвършени 
от предходни 
периоди 

общо за 
разглеждане 

останали 
несвършени 
в края на 
2014 год. 

2014 1 277 186 1463 152 
2013 1232 176 1408 186 
2012 1203 158 1361 176 

 
От данните в таблицата е видно, че през отчетната 2014 год. 

в Окръжен съд – гр.Ловеч са постъпили за разглеждане общо 1 
277 дела – с 45 дела повече от постъпилите през 2013 год. и със 
74  повече от постъплението през 2012 год.  

Общо през отчетната 2014 год. съдиите при Ловешкия 
окръжен съд са разгледали 1463 дела – с 55 дела  повече от 2013 
год. и със 102 дела повече спрямо 2012 год. 

Сравнителният анализ на тези цифри показва, че през 
последните години се наблюдава непрекъснато, макар и 
незначително увеличение на постъпилите за разглеждане дела. 

Броят на останалите несвършени дела към  31.12.2014 год. е 
186 дела – с 10 повече от предходната 2013 год. и с 28 повече 
спрямо 2012 год. Висящите към края на периода дела съставляват 
11,9 % спрямо постъпилите за разглеждане и 10,39% спрямо 
общоразглежданите дела. 

 
А. ПЪРВОИНСТАНЦИОННИ  ДЕЛА 
 През годината са били поставени на разглеждане общо 633 

първоинстанционни дела / с 21 дела по-малко спрямо 2013 
год./, от които 105 са били висящи към 01.01.2014 год. и 528 са 
новообразувани. 
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Данните за последните три години са следните: 
 

Година Видове дела 
 2014  2013  2012 

Гр.дела  
Търговски 

 108 
138 

124 
118 

133 
93 

Адм.дела 1 1 11 
Ч.гр.дела 41 110 119 
НОХД  48 38 30 
Ч.нак.дела вкл.разпити 201 229 168 
Фирмени дела 96 26 27 

 
От така поставените на разглеждане дела първа инстанция, 

останали несвършени към 01.01.2014 год. и постъпили за 
разглеждане през годината са както следва: 

 
Видове Останали несвършени Новообразувани 
Гр.дела 
Търговски дела 

40 
52 

68 
86 

Адм.дела 1  
Ч.гр.дела 1 40 
НОХД и НАХД 7 41 
Ч.нак.дела 4 166 
Ч.нак.дела разпити - 31 
Фирмени дела - 96 

  
В процентно съотношение: 
- 37,04% граждански дела, поставени за разглеждане през 

2014 год., са били останали висящи от предходната година и 
62,96% са били новообразувани.  

- 37,68% търговски дела, поставени за разглеждане през 
2014 год. са били останали несвършени от предходната година 
и 62,32% - са новообразувани.  

- 14,58% от наказателните общ характер и наказателно 
административен характер дела за разглеждане са били 
висящи към 01.01.2014 год. и 85,42% - новообразувани.  
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ГРАЖДАНСКИ И ТЪРГОВСКИ ДЕЛА 
 
Забелязва се тенденция на увеличаване на търговските 

дела, които са с 20 повече в сравнение с 2013 год. и 45 повече в 
сравнение с 2012 год.  

Останалите несвършени граждански дела са 40 бр., а 
търговските – 52 бр.. 

По предмет разгледаните граждански и търговски дела 
дела първа инстанция са както следва: 

- Искове по СК – 31 дела / с 8 дела в повече спрямо 2013 
год. / От така отчетените дела 9 са за произход, 19 дела  – 
за осиновяване, 2 – за прекратяване на осиновяване и 1 по 
чл.29, ал.3 на СК. 

- Искове за поставяне под запрещение – 15 броя, колкото са 
били и предходната година 

- -Облигационни искове – 35 дела, колкото са били  и 
предходната година  

- Несъстоятелност – 26 или с 2 повече спрямо предходната 
година. 

- Искове по Търговския закон 111 – със 17 дела повече 
спрямо предходната година 

- Искове по чл.28, ал.1 от ЗОПДИППД /отм./ - 8 дела, от 
които 2 постъпили за разглеждане през 2014 год. 

- Искове по ЗОДОВ - 4 дела. 
- Допускане на обезпечения на бъдещи искове – 28 дела 

 
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 

 Видно от данните в таблиците постъпилите през отчетната 
2014 година  НОХД са с 10 повече от 2013 г. и 18 повече в 
сравнение с 2012 год.   

Останалите несвършени в началото на отчетния период са с 
1 повече в сравнение с 2013 год. и 2 по-малко в сравнение с 2012 
година. 

По видове престъпления наказателните общ характер 
дела първа инстанция  за разглеждане през 2014 год. се делят 
както следва: 
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Най-голям е делът на разглежданите дела по гл.ХІ от НК 
“Общоопасни престъпления”  – общо 27 дела – с 10 повече от 
разгледаните през 2013 год. и 11 повече в сравнение с 2012 год.  
От тях 18 дела са за транспортни престъпления, от които 12 
дела по основния текст по чл.343, ал.1, б.”в” от НК за 
причиняване на смърт и 6 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. 9 дела са за 
престъпления, свързани с наркотичните вещества и прекурсорите. 

На второ място са делата по гл.V от НК “Престъпления 
против собствеността” - 8 дела за грабеж по чл.199 от НК. 

През отчетната година са разгледани 4 дела по глава ІІ от 
НК “Престъпления против личността”. Приключено е 1 дело 
по чл.118 във вр.115 от НК, 2 дела по чл.142 от НК, а 1 дело за 
престъпление по чл.123 от НК е висящо към настоящия момент. 

Следващ е делът на престъпленията против паричната и 
кредитната система –  2 дела за престъпления по чл.252 от НК, 
като 1 дело е висящо към края на отчетния период. 

Разгледани са и 2 дела за подкуп – едното приключило и 
едното висящо. 

Поставено на разглеждане е било 1 дело за престъпления 
против финансовата и данъчната система. 

През 2014 год. се констатира значително нарастване на 
образуваните дела по гл.ХІ от НК “Общоопасни 
престъпления”.   Фактът на увеличения брой дела за транспортни 
престъпления с тежък резултат може да се обясни с 
местоположението на съдебния район на ОС-Ловеч, през който 
преминава автомагистрала София – Варна, както и натоварения 
участък на пътя през гр.Луковит за Плевен. Внесените от 
прокуратурата през 2014 год. дела за притежаване на наркотични 
вещества с цел продажба или за разпространение на наркотични 
вещества /9 бр./ също бележи увеличение в сравнение с 2013 год., 
когато техният брой е 5 и 2012 год. – 4 бр. Трябва да се отбележи, 
че те не обхващат сериозни прояви на този вид престъпления, а 
касаят разпространение на сравнително минимални количества. 
Не са внесени обвинителни актове против крупни 
разпространители. 
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През периода от три години се наблюдава променлива 
тенденция по отношение на образуваните дела за престъпления 
против собствеността като следва да се отчете увеличение на 
техния брой през 2014 год. с 5 спрямо 2013 год. и 3 в сравнение с 
2012 год. Намалял е броя на образуваните дела против паричната 
и кредитна система в сравнение с предходните 2013 год., когато 
са образувани 6 дела и 2012 год. – 4 дела. От тези цифри не може 
да се направи извод, че няма такива на територията на съдебния 
район,  а най-вероятно  се касае за по-ниска разкриваемост на 
същите през 2014 год. През отчетната година не е налице 
увеличение на престъпленията против личността в сравнение с 
2013 год., когато техният брой също е 4. 

В района на окръжния съд е Затворът – гр.Ловеч, което води 
до по-голям брой частни наказателни дела І инстанция. В края на 
всеки четен месец се провеждат съдебни заседания за условно 
предсрочно освобождаване на лишени от свобода. През 2014 
год. са разгледани 58 такива дела, освободени са 55 лица и на 3 е 
отказано. По отношение на 25 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 продължително 
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 или затвор по чл.64, ал.2 и ал.ал.5 и 6 от 
ЗИНЗС. През 2014 год. са разгледани 3 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 7 
предложения от ОС “Изпълнение на наказанията” – Ловеч за 
замяна на постановени наказания „пробация” с лишаване от 
свобода или безвъзмезден труд в полза на обществото. 

Голяма по обем е работата по частните наказателни дела 
по реда на чл. 243, ал. 5 от НПК – разглеждане жалби против 
постановленията на прокурори при Окръжна прокуратура – 
Ловеч за прекратяване на наказателни производства. Събраните 
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на досъдебното производство доказателства по някои от делата са 
многобройни, обемни, изискват много време за запознаване и 
обсъждане приетите фактически положения и правни изводи. 
Разгледани са общо 9 такива дела, като са били отменени 6 
постановления на ОП-Ловеч и делото е било върнато за 
изпълнение на указанията в определението. 2 от тези дела са били 
протестирани пред Великотърновския апелативен съд, който е 
потвърдил определенията на ОС-Ловеч. Потвърдени са 2 
постановления на ОП-Ловеч, като делата са били обжалвани пред 
Великотърновския апелативен съд, който е потвърдил 
определенията та ОС-Ловеч. По едно от делата производството е 
прекратено, поради отвод от съдиите на ОС-Ловеч. 

През отчетната година съдът е бил сезиран с 4 европейски 
заповеди за арест, като по всичките е допуснато изпълнение. 
Едно от делата е приключило в началото на 2015 г. Съдиите са се 
стремяли да спазват сроковете и законовите изисквания при 
разглеждане и на тези дела.  

През годината бяха образувани и разгледани и 5 дела по 
чл.16 от Закона за признаване, изпълнение и изпращане на 
решения за конфискация или отнемане или решения за налагане 
на финансови санкции. 

При сравнителния анализ за перод от три години на 
постъпъилите и разгледани ЧНД се констатира намаление с 28 
бр. в сравнение с 2013 год. и увеличение с 33 бр. в сравнение с 
2012 год.  

Председателят на съда, а в негово отсъствие двамата 
зам.председатели са издали общо 50 разрешения за използване на 
СРС / с 1 по-малко от предходната година /, по отношение на 27 
лица, като 20  по искане на ОД на МВР, 23  по искане на ДАНС и 
7  по искане на Прокуратурата, като 3 от тях по искане за 
образуванe досъдебни производства. За 11 лица е искано 
продължение на разрешено използване на СРС. По отношение на 
5 лица, за които е дадено разрешение за използване на СРС, 
материалите са послужили за изработване на веществени 
доказателствени средства, които са приети като доказателства в 
наказателните производства. Следва да се отчете, че тази цифра 
не установява действителната ефективност на използваните СРС, 
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тъй като по принцип технически изготвянето на ВДС става след 
сравнително по-дълъг период. 

 
 
Б. СВЪРШЕНИ  ПЪРВОИНСТАНЦИОННИ  ПРОИЗВОДСТВА 

 През 2014 год. са свършени общо 547 първоинстанционни 
дела или 86,41 % от поставените на разглеждане 
първоинстанционни дела.  

В 3-месечен срок са свършени 470 дела, което съставлява 
74,25 % от общо разглежданите първоинстанционни дела и 
85,92% от свършените дела. През 2013 год. делът на 
свършените дела е бил 83,94 %, като в 3-месечен срок са били 
свършени 71,87 % от разглежданите дела и 85,61 % от 
свършените дела.  

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 
Търговски дела 

71,29 % 
68,11 % 

64 % 
55 % 

Ч.гр.дела 100 % 100 % 
НОХД  82,97 % 85 % 
Ч.нак.дела 98,23 % 100,00 % 

 
През предходните години съотношението свършени дела и 

от тях свършени в тримесечен срок е следното:  
 

2013 год. 2012 год. Вид дело Свършени 
В 3-мес. срок 
свършени 

Свършени 
В 3-мес. срок 
свършени 

гр. и т. 
дела 

76,74% - гр. 
55,93% - т. 

52 % -гр. 
57,57% - т. 

61,65% - гр. 
56,99% - т. 

54,87 % -гр. 
73,58 % - т. 

от НОХД 84,21 % 68,75 % 83,33 % 68,00 % 
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1. Граждански и търговски дела  
 
Изнесените данни сочат на известно отстъпление от 

достигнатия процент на свършените първоинстанционни 
граждански дела през 2013 год. с около 5%, но и с 10% повече от 
свършените граждански дела през 2012 год. Налице е увеличение 
с 12% на свършените в 3-месечен срок дела от този вид в 
сравнение с 2012 год. и  повече от 9% в сравнение с 2012 год. 
Тези цифри говорят за постигнато високо ниво на 
правораздаването от гледна точка на бързината. 

През 2014 год. са свършение 94 търговските дела, което 
представлява 68,11%. За сравнение през 2013 год. този процент е 
55,93, а през 2012 год. 56,99%. При този вид дела обаче е налице 
отстъпление на свършените в 3-месечен срок с повече от 2% в 
сравнение с 2013 год. и повече от 21% в сравнение с 2012 год. 

В края на отчетния период са останали несвършени общо 
31 първоинстанционни граждански дела и 44 търговски дела.  

В края на 2014 година се отчитат несвършени 16 граждански 
дела с изтекъл срок от 1 до 3 години, 1 дело с изтекъл срок над 3 
до 5 години, 1 дело е с изтекъл срок над 5 години, което като 
данни без анализ на причините, би могло да доведе до негативна 
оценка за работата на съда. Установява се обаче, че 7 от делата с 
изтекъл срок от 1 до 3 години и 1 от делата с изтекъл срок над 
3 до 5 години са спрени до приключване на други съдебни 
производства. Всички спрени дела се проверяват ежемесечно от 
съдията-докладчик с оглед да бъде своевременно възобновено 
производството при отпадане на причината за това. Другите 3 
отчетените дела с изтекъл срок от 1 до 3 години, са за 
обявяване на несъстоятелност. Две от делата са образувани 
по постъпили мотивирани искания от КУИППД и за известно 
време са били спирани, едното и прекратявано, като 
определението за прекратяване е било отменено от въззивния 
съд. Три от делата с изтекъл срок от образуването над една 
година са вече решени към момента. 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 
страните, починали в хода на производството в Канада и САЩ. 
Откритата процедура със съдебна поръчка до САЩ за 
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установяванена наследниците 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 съдиите и 
неизпълнение на вменените им задължения. 

 
Причини за отлагане на гражданските и търговски дела 
Следва да се отбележи, че в редки случаи забавянето на 

разглеждането на първоинстанционните граждански и търговски 
дела се дължи на пропуски и грешки от страна на деловодителите 
в канцеларията. И през тази година се констатират трудности във 
връзка с връчването на съобщение и своевременното 
призоваването на страните в големите градове – София, Пловдив, 
Варна. 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 информация за тяхното 
местонахождение. На са малко случаите, когато връчителят не 
може да намери достъп до канцеларията на  търговеца или 
юридическо лице на вписания в търговския регистър адрес, което 
налага залепване на уведомление след разпореждане на съда, 
което води 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 
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адвокатската колегия за определяне на адвокат, необходимото 
време за уведомяване на ищеца и внасяне на възнаграждение за 
назначения особен представител води до удължаване на срока за 
размяна на книжата и приключване на делатав по-кратки срокове. 

На следващо място следва да се отбележи, че постъпилите 
от страните молби по граждански дела за преодставяне на правна 
помощ и обжалване определенията на съда в случай на отказ 
също води до увеличаване висящността на гражданските дела. 

През последните години се  наблюдава тревожна тенденция 
за увеличаване броя на постъпващи нередовни искови молби, 
което налага остявянето 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 на 
районните съдилища, както и по дела от други съдебни райони 
също води до отлагането на делата. Трудности в работата на 
магистратите възникват и по дела, по които 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 и  натовареността на 
съдебните състави.  

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 
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съществено забавяне на съдопроизводството и не улеснява, а 
затруднява произнасянето на съда в разумни срокове.  

Отражение на икономическите процеси в страна и 
продължаващата криза е непрекъснато увеличаващия се брой на 
разглежданите от ЛОС производствата по несъстоятелност, които 
се отличават с фактическа и правна сложност, а тяхното 
разглеждане и приключване в повечето случаи 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 същия ден, като работата на съдията-докладчик не се 
отчита отделно. В някои от случаите делата по несъстоятелност 
имат и широко отражение сред обществеността, тъй като засягат 
материални интереси на граждани /неполучени с месеци трудови 
възнаграждения на работници и служители в предприятието, 
чиято несъстоятелност се иска да бъде обявена/. Понякога тези 
производства водят до негативно отношение към съда, тъй като 
от съда се очаква едва ли не незабавно да реши въпроса с 
изплащане на трудовите възнаграждения. На практика този 
резултат се постига след време, като обикновено 
възнагражденията не се изплащат в пълен размер. Възникват и 
проблeми с осребряване на имуществото, защото в някои случаи 
масата на несъстоятелността е изчерпана и няма средства за 
удовлетворяване на вземанията. Обикновено в производствата по 
несъстоятелност вземанията на банките са в големи размери – от 
няколко стотин хиляди до няколко милиона, които могат да бъдат 
удовлетворени само в един незначителен размер с оглед 
обезценката на ипотекираното имущество и липсата на купувачи. 
Увеличават се 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 и 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. 
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Изключително трудоемки, отличаващи се с фактическа и 
правна сложност и големи интересите са разглежданите от съда 
като първа инстанция граждански дела по ЗОПДНПИ. 
Приключването на тези дела в разумни срокове е изключение с 
оглед предмета на изследване, големият обем доказателства, 
които следва да представят страните, събирането на които е 
свързано с трудности поради отдалечеността във времето, 
допускането на множество експертизи или изготвянето на нови 
след изслушване на свидетели и представяне на новооткрити 
доказателства.  

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

година от страна на съдиите, разглеждащи наказателни дела, са 
постигнати много добри резултата по отношение на свършените в 
срок до 3-месеца НОХД. От свършените 39 дела, което 
съставлява 82,97 %, 33 дела или 85% са свършение в срок до 3 
месеца. За сравнение през 2013 год. този процент е 68,75, а през 
2012 год. – 68%.   Показател за работата на магистратите е и 
факта, че 98,23 % от чнд са свършени, а от тях 100% в 3-месечен 
срок. 

 
Причини за отлагане на наказателните дела 
Най-често причини за отлагане на наказателните дела и 

удължаване сроковете на съдопроизводството са заболяване на 
страните 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 изрично да е посочена 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 
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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. 
Осигуряване всестранното, пълно и обективно изясняване на 
делото в съответствие с изискването по 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 2 дела – 5 % от свършените 
наказателни общ характер дела, са разгледани за срок над три до 
6 месеца, 3 дела – 7,5 % са разгледани за срок до една година. 
Първото дело, разгледано в едногодишен срок, е за транспортно 
престъпление, при което се налагаше назначаването на повторни 
тройни и повторни петорни експертизи, както и молби от вещите 
лица и съдебен заседател за отлагане на делото. Второто дело, 
разгледано в срок до 1 година е за престъпление по чл.255 от НК. 
Причини за неговото отлагане са постъпили молби от свидетели с 
представени към тях болнични листове, събиране на нови 
доказателства и назначаване на експертизи. Третото дело е за 
подкуп по чл.301 от НК, което е отменено от ВТАС и върнато за 
ново разглеждане. Същото е отлагано заради постъпили молби от 
защитниците на подсъдимия и вещите лица, както и уважени 
доказателаствени искания на страните за събиране на нови 
доказателства. Непълните протоколи за оглед или съставянето им 
при допуснати процесуални нарушения, недостатъчната 
подготвеност 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. Такива са причините за отлагане на  делата, 
решени в шестмесечен срок. 

През отчетната година има едно дело, което е разгледано за 
срок над една година. При анализ на причините за това се 
установява, че е за престъпление по чл.252 от НК и се е налагало 
отлагане поради неявяване на свидетели, представени болнични 
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листи от подсъдимия, необходимост от назначаване на 
експертизи, заболяване на съдебен заседател. 

В края на отчетния период са останали висящи 8 
наказателни дела / 16,67 % от поставените на разглеждане /, 
при отчетени 6 за предходната година / 15,79 % /. От останалите 
висящи в края на годината дела с изтекъл срок от образуването 
до 3 месеца са били 6 дела,  от 3 до 6 месеца – 1 дело и с 
изтекъл срок над една година – 1. Делото с изтекъл срок над 
една година е образувано м. декември 2013 год., обемно е и 
обективно не би могло да приключи до края на годината. 

 
 
ПРЕКРАТЕНИ И ВЪРНАТИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 
 Прекратени и върнати на прокурор са 2 съдебни 

наказателни производства 
НОХД № 334/14 год. на ЛОС е прекратено и делото е 

изпратено на ОП Ловеч за отстраняване на допуснато съществено 
нарушение на процесуалните правила. Постъпил е протест от ОП 
Ловеч. ВТАС е потвърдил разпореждането, с което е  прекратено 
съдебното производство и делото е изпратено на ОП Ловеч. 

НОХД № 240/14 год. на ЛОС е прекратено и делото е 
изпратено на ОП Ловеч за отстраняване на допуснато съществено 
нарушение на процесуалните правила. Постъпил е протест от ОП 
Ловеч. ВТАС е отменил определението в една част и е потвърдил 
определението в останалата му част.  

НОХД № 127/14 год. на ЛОС е прекратено и изпратено на 
ВКС за определяне на друг еднакъв по степен съд поради отвод 
на всички съдии от ЛОС. 

 
СТРУКТУРА НА НАКАЗАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ 
 През годината са внесени от Окръжна прокуратура – Ловеч 

за разглеждане 35 прокурорски актове. От тях 21 са 
обвинителните актове, по които са образувани наказателни 
съдебни производства и 14 споразумения за разглеждане и 
одобрение по реда на глава двадесет и девета от НПК. Към края 
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на отчетния период са останали висящи 8 дела по внесени 
обвинителни актове.  

През 2014 год. са съдени 36 лица. Осъдени с влезли в сила 
съдебни актове са 24 лица, а за 12 лица съдебните актове са 
обжалвани.  От осъдените 23 лица са  по дела, образувани през 
отчетната година. По одобрени от съда споразумения са осъдени 
14 лица. Останалите 9 лица са осъдени с влезли в сила присъди и 
решения.  

На осъдените 25 лица е наложено наказание лишаване от 
сводоба до 3 години, като на 21 от тях изпълнението на 
наказанието е било отложено на основание чл.66 от НК. На 5 
лица е наложено наказание лишаване от свобода над 3 до 10 
години и на 3 – наказание лишаване от свобода над 10 до 30 
години. На 16 осъдени са наложени и друг по вид наказание. 

През отчетната година са приведени в изпълнение 39 
присъди по отношение на 40 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 анализ по данните за приведените в изпълнение 
присъди се установява, че престъпленията, за които са осъдени с 
влязъл в сила съдебен акт през 2014 год. са извършени от 8  
лица през 2014 год., 19 лица са осъдени за престъпления, 
извършени през 2013 година, 9 са осъдени за престъпления, 
извършени през 2012 год., 3 - през 2010 год. и 1 – за 
престъпление, извършено през 2006 год. 

Съдебните производства, по които са постановени 
приведените в изпълнение съдебни актове, са образувани както 
следва: през 2014 год. – 23 по отношение на 23 лица, през 2013 
год. – 13 дела по отношение на 13 лица, през 2012 год. –  2 дела 
по отношение на 2 лица, през 2011 год. –  1 дело по отношение на 
2 лица. 

Като се има пред вид, че в тези срокове се включва и 
разглеждането на делата пред въззивна и касационна инстанция, 
може да се приеме, че в Ловешкия окръжен съд съдиите полагат 
усилия за решаване на наказателните дела в разумни срокове. 
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От приведените в изпълнение съдебни актове, 15 са по 
одобрени споразумения по отношение на 15 лица, от които 6 
лица осъдени за престъпления, извършени през 2014 год., 6 лица 
са осъдени за престъпление, извършено през 2013 год.  и 3 лица 
осъдени за престъпления, извършени през 2012 год. Тези данни 
налагат извода, че производството по реда на чл.381 – 384 от 
НПК способства за своевременно наказване на престъпните 
прояви. Разбира се, съдиите следва да бъдат непримирими към 
несправедливо занижени наказания, към нарушаване правата на 
пострадалите, колкото и трудно да е това при съществуващата 
възможност те да не бъдат предупреждавани при постигане на 
споразумението преди внасянето му за разглеждане от съда. 

 
ОПРАВДАТЕЛНИ ПРИСЪДИ 
 През 2014 година по разгледаните и приключени НОХД в 

Окръжен съд Ловеч няма постановени оправдателни присъди. 
 
ДЕЛА СЪС ЗНАЧИМ ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС 
 През годината са постъпили 9 дела от включените в 

указанията на ВСС, които са със значим обществен интерес. Те 
са с предмет наркотични вещества и перкурсори, като по 8 от тях 
е постигнато споразумение, а 1 е  приключило с присъда.  

Извън посочените в тези указания дела, но със завишен 
обществен интерес бяха разгледаните от съда мерки за 
неотклонение и отстраняване от длъжност на кмета и зам. кмета 
на Община Тетевен – Милен Ганев и Детелин Пърлев. 

 
РЕШЕНИ ДЕЛА С АКТ ПО СЪЩЕСТВО 
 От свършените 77 граждански дела първа инстанция по 

48 са постановени съдебни актове по същество, което 
съставлява 62,34%. От тях по 33 дела, което съставлява 68,75% 
от делата, приключили с постановен акт по същество, искът е 
уважен изцяло, по 9 дела – 18,75 % искът е отхвърлен и по 
останалите 6 дела –  12,5 % искът е уважен частично. 
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Прекратени на различни основания са 29 дела, като по едно от 
тях е била постигната извънсъдебна спогодба. 

При търговските дела от свършените 94 дела по 77 са 
постановени актове по същество, което е 81,91 %. По 53 
търговски дела – 68,83% искът е уважен изцяло, по 14 дела – 
18,18 % искът е отхвърлен изцяло и по останалите 10 дела – 
12,99 % искът е уважен частично. Прекратени са били на 
различни основания 17 търговски дела, като по 2 от делата е 
постигната спогодба. 

От приключилите 39 наказателни общ характер дела по 21 
дела е постановена присъда, което съставлява 53,85 %. По 15 
дела /38,46 % от приключилите дела/ е било постигнато 
споразумение, одобрено от съда, а останалите 3 дела са 
прекратени и върнати за доразследване. 

От 15 дела, приключили със споразумение,  1 дело е по 
чл.142 от НК; 3 дела за престъпление по чл.199 от НК, 1 дело за 
престъпление по чл.243-250 от НК, 1 дело за престъпление по 
чл.252 от НК, 1 дело за престъплението по чл. 278 г, ал. 1, пр. 1 от 
НК и 8 дела – за престъпление по чл.354а от НК за притежаване 
на наркотични вещества с цел разпространение.  

Постановени са 14 съдебни актове след провеждане на 
съкратени съдебни следствия / 35,9 % от делата с постановени 
присъди /. От тях 3 дела за престъпление по чл.199 от НК и 11 
дела за транспортни престъпления. 

 
 

 
ІІ. ВЪЗЗИВНИ ПРОИЗВОДСТВА 

 
През 2014 год. са разгледани общо 830 въззивни дела - със 

76 повече спрямо 2013 год. и 101 повече в сравнение с 2012 год.  
От тях 81 дела са били висящи към 01.01.2014 год., което 
съставлява 9,76 % от всички поставени на разглеждане  и 749  
новопостъпили, което е 90,24 %. Наблюдава се следното 
разпределение, съпоставено с данните за 2013 и 2012 години: 
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Година Видове дела 
2014  2013 2012  2011  

Въззивни гр.дела 360 220 235 234 
Частни гр.дела ІІ-ра 247 317 252 221 
Въззивни нак.дела 119 118 129 154 
Частни нак.дела ІІ-ра 104   99 113 142 
 

От горните данни може да се прави извод за значително 
увеличаване броя въззивните граждански дела със 140 в 
сравнение с предходната 2013 год. Следва обаче да се посочи, че  
от месец февруари 2014 год. делата по обжалване действията на 
съдия-изпълнител се образуват като въззивни граждански дела и 
техния брой през отчетната година е 68 бр. От друга страна се 
наблюдава намаление на постъпилите за разглеждане ч.гр.дела ІІ 
инстанция. 

По отношение на въззивните наказателни и частните 
наказателни дела ІІ инстанция е налице тенденция за запазване 
броя на постъплението с разлика от няколко дела.  

От така поставените на разглеждане въззивни граждански и 
наказателни дела, останали несвършени към 01.01.2014 год. и 
съответно новообразувани данните са следните: 
 

Видове дела Ост. несвършени Новообразувани 
Въззивни гр.дела 51 309 
Частни гр.дела ІІ-ра 11 236 
Възивни нак.дела 18 101 
Частни нак.дела ІІ-ра  1  103 
 

 
СВЪРШЕНИ   ВЪЗЗИВНИ   ПРОИЗВОДСТВА 

 През 2014 год. са свършени общо 775 въззивни дела, което 
съставлява 93,37 % от общо поставените за разглеждане дела. 
През 2013 год. са свършени общо 673 въззивни дела, което 
съставлява 89,25% от общо поставените на разглеждане дела. За 
сравнение през 2012 год. са били приключени 89,75 % от 
въззивните дела. От посочените цифри се установяват постигнати   
много добри резултати по приключване на въззивните дела в края 
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на отчетния период, което е трайна тенденция в работата на 
магистратите от окръжния съд. 

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. 

През 2013 год. в 3-месечен срок са приключили 610 
въззивни производства, което съставлява 90,64 % от 
свършените и 80,98 % от общо поставените на разглеждане. 
През 2012 год. в 3-месечен срок са приключили 90,84 % от 
свършените дела и  81,54 % от всичко поставените за 
разглеждане. При това съпоставяне на данните за трите години 
може да се изведе извод за налагаща се положителна 
тенденция за приключване на делата в 3-месечния инстуктивен 
срок и съкращаване сроковете за решаването им. 

По видове дела се наблюдава следното съотношение за 2014 
год.: 
 

Видове дела Общо свършени 
От тях свършени в 3 

месечен срок 
Въззивни гр.дела 88,06 % 83,33 % 
Частни гр.дела ІІ-ра 95,14 % 100 % 
Въззивни нак.дела 92,44 % 80,67 % 
Частни нак.дела ІІ-ра 98,08 % 98,08 % 

 
От разгледаните през 2014 год. 360 въззивни граждански 

дела са свършили 317 бр., от които 264 в срок до 3 месеца или 
83,33%. През 2013 год. от свършените 169 дела от този вид, 116 
или 69% в срок до 3 месеца. През 2012 год. са били свършени 192 
въззивни граждански дела, от които 142 или 74% в срок до 3 
месеца. Тези данни сочат на постигнати по-добри резултати по 
показателя срочност през отчетната година, като е налице 
нарастване на приключилите в 3 месечен срок въззивни 
граждански дела с 14% в сравнение с 2013 год. и 10% в сравнение 
с 2012 год. 

При въззивните частни граждански дела стастиката сочи, че 
от свършените 235 дела през 2014 година в срок до 3 месеца са 
приключили 235 дела или 100%. През 2013 год. са били свършени 
306 такива дела, от които 306 в срок до 3 месеца или 100%, а през 
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2012 год. 248 въззивни частни граждански дела, от които в срок 
до 3 месеца 247 или 100%. 

При въззивните наказателни дела през отчетния период е 
налице леко отстъпление от постигнатите през предходните 
години резултати по отношение на свършените в 3 месечен срок 
дела. От свършените през 2014 год. 110 дела от този вид 96 или 
87% са в срок до 3 месеца. За сравнение през 2012 год. този 
процент е  90%, а през 2012 год. 91%. 

При частните наказателни дела ІІ инстанция са запазени 
постигнатите през 2013 год. и 2012 год. резултати и всичките 
свършени 102 дела или 100% са свършение в срок до 3 месеца. 

Като обобщение следва да се отбележи, че през отчетния 
период е налице тенденцията за запазване на постигнати 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.   

 
РЕШЕНИ ДЕЛА С АКТ ПО СЪЩЕСТВО 
 През отчетната година са постановени актове по същество 

по 280 въззивни граждански производства  и са били 
прекратени 37 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. 
Разгледани са били 235 частни жалби. 

Постановени са 108 акта по същество по въззивни 
наказателни производства и са прекратени 2 такива - поради 
оттегляне на жалбата и постигната спогодба между страните по 
наказателно частен характер дело. Разгледани са били общо 102 
частни жалби и протести. 
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При справка по решените 110 въззивни наказателни дела с 
акт по същество, се наблюдават следните резултати: 
 

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

решени 
Потв. 

Бр. 
решени 

Потв. 
Бр. 

решени 
Потв. 

Бр. 
решени 

Потв. 
Решени по 
същество 

38 20 30 14 22 10 18 10 

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

Наказани
ето 
увеличен
о 

Други 

Промяна 
в 

наказани
ето.- 

увеличен
о 

Други 

Наказани
ето 

намалено
. 

Други 

Наказа
нието 
намале
но. 

Други Изменени 

8  4 3 3 4 1 2 

РС-Ловеч РС-Луковит РС-Тетевен РС-Троян Отменени 
изцяло и 
върнати за 
ново 
разглеждане 

7 8 3 4 

РС-Ловеч РС-Луковит РС-Тетевен РС-Троян Отменени и 
постановени 
нови присъди 3 1 2 1 

 
ЛОС е разгледал и едно ВНОХД на РС Плевен, като е 

прекратил производството по делото. Разгледано от ЛОС е и едно 
ВНОХД на РС Дряново, с което е отменена присъдата на РС 
Дряново и е постановена нова присъда. 

Следва да се отчете, че от обжалваните въззивни актове, с 
които е постановено нова присъда от съдиите при Ловешкия 
окръжен съд по наказателни дела, две са обжалвани пред ВКС. 
Разгледано е 1 дело, по което присъдата е потвърдена от 
касационната инстанция, а по  другото няма резултат, тъй като 
делото е във ВКС. 

При анализ на постановените 317 решения по въззивни 
граждански дела по същество се установяват следните резултати 
по съдилища: 
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Въззивни граждански дела 
РС-Ловеч РС-Луковит РС-Тетевен РС-Троян Брой постъпили 

дела 166 24 42 96 
Решени  155 22 31 86 

Потвърдени 101 12 16 43 
Постановено 
ново решение 18 2 6 10 

Обезсилени, 
поради 

недопустимост 
3  2 5 

изменено 
частично 23 5 4 18 

Прекратени 10 3 3 10 

 
Постановени са 6 решения по дела на РС Дряново, 1 по дело 

на РС Никопол, 2 по дела на РС Плевен  и 1 по дело на РС Червен 
бряг, които са изпратени на основание чл.23, ал.3 от ГПК от 
ВТАС за разглеждане от Окръжен съд  Ловеч. 

Може да се изведе тенденция за преобладаващ дял на 
потвърдени решения на първоинстанционните съдилища – общо 
179, което съставлява  56,46 % от свършените дела. Делата, по 
които е постановено ново решение са 40, което съставляват 
12,61 % от свършените дела. 

След касационна проверка на въззивни решения са върнати 
66 въззивни граждански дела. По 4 дела, съставляващо 6,06%, 
решенията са били отменени, 2 решения – 3,03 %, са били 
отменено изцяло и делата върнати за ново разглеждане, а по 1 
дело – 1,51 %, по което е било допуснато касационно обжалване, 
решението е било потвърдено.  По останалите дела 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. Примерно от върнатите след касационна 
проверка дела, разгледани от окръжния съд през 2014 год. са се 
върнали 14 дела,  40 дела от разгледаните през 2013 год., 9 дела 
са разгледани през 2012 год.,  2 дела от разгледаните през 2011 
год. и 1 дело през 2010 год.  
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ІІІ. РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЖАЛВАНИ АКТОВЕ 
 

През годината са били проверени от по-горна инстанция и са 
се върнали с резултати общо 158 първоинстанционни и въззивни  
съдебни акта по гражданск, търговски и наказателни дела на 
съдии при Ловешкия окръжен съд, като резултатите са следните: 

 

Вид дела Брой актове  Брой ОТМЕНЕНИ актове %-но 
съотношение 

Гражд. и Търг. Дела- I инст. 42 2 7,76 % 
Граждански дела - II инст. 66 2 9,09 % 
Наказателни дела 50 7 18 % 

Вид дела Брой актове  Брой ИЗМЕНЕНИ актове %-но 
съотношение 

Гражд. и Търг. Дела- I инст. 42 10 23,80% 
Граждански дела - II инст. 66 0 - 
Наказателни дела 50 6 12 % 

Вид дела Брой актове  Брой ПОТВЪРДЕНИ актове %-но 
съотношение 

Гражд. и Търг. дела - I инст. 42 30 71,42 % 
Граждански дела - II инст. 66 60 90,90 % 
Наказателни дела 50 35 70 % 

Вид дела Брой актове  
Брой ВЪРНАТИ ЗА НОВО 
РАЗГЛЕЖДАНЕ актове 

%-но 
съотношение 

Гражд. и Търг. дела - I инст. 42 0 - 
Граждански дела - II инст. 66 2 3,03 % 
Наказателни дела 50 2 16,67 % 

Вид дела Брой актове  
Брой ОТМЕНЕНИ 
ОТЧАСТИ актове 

%-но 
съотношение 

Гражд. и Търг. дела - I инст. 42 0 - 
Граждански дела - II инст. 66 2 3,03 % 
Наказателни дела 50 0 - 

 Данните от  резултатите от инстанционния контрол показват 
много добро качество на постановените от магистратите 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 8,13 дела на база общ брой за 
разглеждане и 7,28 дела на база свършени дела. 
Действителната натовареност при отработени 167 
човекомесеци / изчислени при спазване указанията на ВСС /, е 
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съответно 8,76 дела на база общо дела за разглеждане и 7,85 
дела на база свършени дела. Натовареността на гражданските 
съдии е 9,18 дела спрямо общо поставените за разглеждане и 
7,97 дела спрямо свършените дела. При наказателните съдии 
натовареността е 6,56 дела спрямо поставените за 
разглеждане и 6,25 спрямо свършените дела. 

През предходната 2013 год. натовареносттта по щат е 
била 7,82 дела на база общ брой за разглеждане и 6,79 дела на 
база свършени дела. Действителната натовареност – при 
отработени 177 човекомесеци / изчислени при спазване 
указанията на ВСС /, е съответно 7,95 дела на база общо дела за 
разглеждане и 6,90 дела на база свършени дела.  

Отчетената натовареност през 2012  год.  е 7,56 дела на база 
общо за разглеждане и 6,58 на база свършени. 

Анализът на посочените данни за последните три години 
сочи от една страна нарастване на броя на делата за разглеждане 
и свършените дела, а от друга  за по-голямата натовареност на 
гражданските състави. Не следва обаче да се правят категорични 
изводи при липсата на обективна основа за определяне тежестта 
на отделните видове дела, както и норма за натовареността на 
съдиите. 

Средната натовареността на съдиите от Ловешкия окръжен 
съд, която е под средната за страна през предходните години, 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. 

 
Разгледаните дела от всеки съдия и резултатите от 

инстанционните проверки са следните: 
 
Съдия Монева е разгледала и решила общо 98 дела, от 

които 7 наказателни дела първа инстанция, 18 въззивни 
наказателни дела, 43 частни наказателни дела, 17 въззивни частни 
наказателни дела, 3 граждански дела първа инстанция, 4 въззивни 



 31 

граждански дела,  3 частни граждански дела, 1 търговско дело, 1 
фирмено дело и 1 въззивно частно гражданско дело. 

Върнати с резултати от проверка на по-горна инстанция са 
били общо 9 акта, от които 8 са потвърдени  и 1 изменен. 

Съдия Вълчева е разгледала 97 дела, от които 17 
граждански дела първа инстанция, 36 въззивни граждански дела, 
3 частни  граждански дела, 14 търговски дела и 27 въззивни 
ч.гр.дела. Решила е 79 дела.  

Проверени от по-горни инстанции са 10 изготвени от нея 
актове, от които  8 потвърдени и 2 изменени. 

Съдия Дойнова е разгледала 188 дела – 12 граждански 
първа инстанция дела, 41 въззивни граждански дела, 18 
търговски дела, 2 частни граждански дела, 92 фирмени дела и 23 
въззивни ч.гр.дела. Решила е 173 дела.   

Обжалваните и проверени от по-горна инстанции изготвени 
от нея актове са 13, от които 2 отменени, 1 изменен и  10 
потвърдени. 

Съдия Павлова е разгледала  109 дела, от които 2 въззивни 
наказателни дела, 11 граждански дела първа инстанция, 45 
въззивни граждански дела, 16 търговски дела и 35 въззивни ч. гр. 
дела. Решила е 85 дела.  

Обжалваните и проверени от по-горна инстанции изготвени 
от нея актове са 11, които са  потвърдени. 

Съдия Казанджиева е разгледала 87 дела, от които 9 
наказателни дела общ характер първа инстанция, 22 въззивни 
наказателни дела,  32 частни наказателни дела, 18 въззивни 
частни наказателни дела, 4 частни граждански дела и 2 търговски 
дела. Решила е 80 дела.  

Обжалвани и проверени от по-горни инстанции са били 10 
акта, от които 2 отменени, 1 изменен и останалите 7 са 
потвърдени. 

Съдия Данкова е разгледала 99 дела, от които 12 
граждански дела първа инстанция, 40 въззивни граждански дела, 
17 търговски дела и 30 въззивни частни граждански дела. 
Приключила е 85 дела.  

Обжалвани са 7 акта, които са потвърдени.  
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Съдия Митева е разгледала 110  дела –  12 гр.дела първа 
инстанция,  18 търговски дела, 43 въззивни гр.дела,   2 ч.гр.дела и  
36 в.ч.гр.дела. Решила е  92 дела. 

Обжалвани са 19 нейни акта, от които 1 отменен, 3 изменени 
и 15 потвърдени.  

Съдия Иванов е разгледал 76  дела, от които  8 наказателни 
общ характер дела първа инстанция,  17 въззивни наказателни 
дела, 29  частни наказателни дела, 16 въззивни частни 
наказателни дела и   6 частни граждански дела. Решил е 72 дела. 
През отчетния периода са обжалвани  14 негови акта, от които 10 
потвърдени, 3 отменени и 1 изменен. 

Съдия Димитрова е разгледала  107 дела, от които  10 
граждански дела първа инстанция,  19 търговски дела,  1 гр. 
адм.характер дело,  41 въззивни граждански дела, 3 частни 
граждански дела, 32 въззивни частни граждански дела и 1 
въззивно наказателно дело общ характер. Решила е  97 дела.    
Проверени от горните инстанции са 18 изготвени от нея актове, 
от които 1 отменен, 1 изменен и 16 потвърдени. 

Съдия Станчевска е разгледала 76 дела, от които  9 
наказателни общ характер дела първа инстанция, 1 АНД,  16  
въззивни наказателни дела,  27 частни наказателни дела, 17 
въззивни частни наказателни дела и  6 частни граждански дела. 
Решила е 72  дела.  

Проверени са  3 съдебни акта, които са потвърдени. 
Съдия Давидов е разгледал 95 дела, от които  8 наказателни 

дела общ характер първа инстанция,  22 въззивни наказателни 
дела,  40 частни наказателни дела, 20 въззивни частни 
наказателни дела и 5 частни граждански дела. Решил е 88  дела. 
Проверени са  7 съдебни акта, от които 2 отменени, 3 изменени и 
2 потвърдени. 

Съдия Константинова е разгледала  122 дела, от които  11 
гр.дела първа инстанция, 19 търговски дела, 56 въззивни 
граждански дела,  1 частно гражданско дело, 3 фирмени дела, 31 
въззивни частни граждански дела и 1 въззивно наказателно дело 
общ характер. Решила е 105 дела.  

Обжалвани са 11 съдебни акта, от които 1 отменен, 1 
изменен и 9 потвърдени. 
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Съдия Анастасов е разгледал 77  дела, от които 6 
наказателни дела първа инстанция, 19 въззивни наказателни дела,  
30 частни наказателни дела, 16 въззивни частни наказателни дела 
и 6 частни граждански дела. Решил е  77 дела. 

От обжалваните 7 акта, 2 са отменени и 5 потвърдени. 
Съдия Ангелова е разгледала 122 дела – 20 гр.дела първа 

инстанция,  14 търговски дела, 54 въззивни граждански дела, 33 
въззивни частни граждански дела и 1 въззивно наказателно дело 
общ характер. Решила е 107 дела.  

При инстанционния контрол от обжалваните 16 съдебни 
актове 2 са отменени, 2 изменени и 12 потвърдени. 

Следва да се отбележи, че данните за резултатите от 
обжалваните съдебни актове не отразяват дейността на всеки 
съдия през 2014 год., особено по отношение на гражданските 
състави, защото 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.  

 
V. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

 
Окръжен съд-Ловеч се помещава в съдебната палата, 

предоставена за стопанисване от Министерството на 
правосъдието. В сградата са настанени също така Районен съд – 
гр.Ловеч, Окръжна и Районна прокуратура, Областно звено 
„Охрана” при Дирекция „Съдебна охрана” на Министерство на 
правосъдието и Служба по вписванията – звено на Агенцията по 
вписванията. Със заповед № ЛС-04-158/30.01.2014 год. на 
Министъра на правосъдието е предоставен безвъзмездно за 
управление на АВ за нуждите на Служба по впиванията-Ловеч   
част от сградата на Съдебната палата с площ от 238.71 кв.м. на 
първия етаж. След извършен ремонт през годината на 06.10.2014 
год. СВ-Ловеч се премести в тази част от административната 
сграда. 
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Всички съдиите са в самостоятелни климатизирани 
кабинети кабинети и разполагат с компютърна конфигурация за 
осъществяване на своята дейност. 

Служителите, с изключение на съдебния администратор, 
главния счетоводител, 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. 

 
По отношение на информационните технологии: 
 
През 2014 год. започна експлоатацията на закупените в края 

на 2013 г. компютри, с което се подмениха стари  и амортизирани 
компютри, работещи при съдии и служители. 

Беше монтиран закупения през 2013 год. телевизор в стая 
301, който да бъде използван като мултимедия за презентации и 
обучения. 

В края на годината бяха закупени и консумативи за 
принтерите, с които да се обезпечи безпроблемната работа през 
2015 г. 

През месец октомври дефектира голямата копирна машина в 
стая 203. До отремонтирането й временно е предоставена една 
машина от фирмата, поддържаща копирната техника. 

През месец ноември технически проблем възникна и с 
другата копирната машина, но сравнително бързо беше отстранен 
и работата възстановена. 

В края на годината бяха закупени 11 броя акумулаторни 
батерии, с които да бъдат подменени остарели вече батерии на 
UPS-и в сървърното помещение и на други места. 

През 2014 година бяха направени пет актуализации на 
деловодния софтуер САС  „Съдебно деловодство” на ИО-Варна. 

От страна на ОС-Ловеч бяха направени редица заявки за 
промени, които да бъдат заложени в предстоящите актуализации 
на деловодния софтуер. 

В началото на 2014 год. стартира реално и новата версия на 
Програмата на ВСС за случайно разпределение на делата „Law 
Choice 4.0”. 
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VІ. ПРОВЕРКИ ОТ АС-ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
 
В изпълнение на заповед № 500/02.12.2014 год. на и.ф.адм. 

ръководител - Председател на АС-Велико Търново на 11.12.2014 
год. беше извършена проверка на организацията на 
административната дейност на ОС-Ловеч, както и на 
организацията по образуването, движението на съдебните дела и 
приключването им в установените срокове за периода от 
01.01.2014 год.-30.11.2014 год.  

В представения доклад за направените от комисията 
констатации е направен извод за много добра организация на 
административната дейност на съда и на дейността на съдиите по 
образуването и движението на съдебните дела. Дадена е 
препоръка да се предприемат необходимите мерки по 
организацията, касаеща разглеждането на НОХД в насока, 
същите да приключват в разумни срокове, имайки предвид обема 
и сложността на делото, както и вземане на мерки по спазване на 
сроковете за изготвяне на мотиви към съдебните актове. 

След цялостен анализ на работата на Окръжния съд през 
2014 година считам, че можем да отчетем положителни 
тенденции във връзка с разглеждането и приключването на 
делата в разумни срокове, подобрение качеството на 
постановените съдебни актове, които следва да намерят 
продължение и през настоящата година. 

През отчетната година по отношение на Окръжен съд – 
гр.Ловеч не е постановявано решение, с което да е осъден да 
заплаща обезщетение по реда на ЗОДОВ. 
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ОБОБЩЕН АНАЛИЗ ЗА ДЕЙНОСТТА 
НА РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА 

 
В района на Окръжен съд – гр.Ловеч са районните съдилища 

в гр. Ловеч, Троян, Тетевен и Луковит. 
 
І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 
 
През 2014 год. изчете вторият мандата на Председателите на 

Районен – гр.Ловеч  г-н Георги Христов и Районен съд – 
гр.Тетевен  г-жа Искра Максимова. С решения на ВСС двамата са 
определени за и.ф.адм.ръководител-председател до избирането 
след обявен конкурс на нов председател. 

С решение от протокол № 33 от заседанието на ВСС, 
проведено на 17.07.2014 год., на осн. чл.165, ал.1 т.1 от ЗСВ 
считано от 30.07.2014 год. е освободен Красимир Борисов Цачев 
от заеманата длъжност “съдия” в Районен съд-Тетевен. С 
решение на ВСС от протокол № 39/10.09.2014 год. е обявен 
конкурс за заемане на освободената щатна бройка “съдия” в РС-
Тетевен. 

С решение на ВСС считано от 02.06.2014 год. на осн. чл.165, 
ал.1, т.2 от ЗСВ  е освободен Председателят на Районен съд – 
гр.Луковит г-жа Виолета Фиденкова. С решение от протокол № 
52 от 13.11.2014 год. на ВСС беше избран за административен 
ръководител – председател на съда г-н Пламен Пенов.   

Към края на отчетния период кадровата обезпеченост в 
районните съдилища е следната: 

Съд Съдии по щат Заети 
бройки 

Съд.изп. 
по щат 

Заети 
бройки 

Съдии по 
вписв. 

Заети 
бройки 

ЛОВЕЧ 
след 
01.05.2014 

9 вкл. Председ. и 
Зам.предс. 9 3 

3 
 
2 

2 2 

ЛУКОВИТ 
след 
02.06.2014  

3 вкл. Председ. 
 

3 вкл. Председ. 

3 
 
2 

1 1 1 1 

ТЕТЕВЕН 
след 
30.07.2014 

4 вкл. Председ. 
 

4 вкл. Председ. 

4 
 
3 

1 1 1 1 

ТРОЯН. 
5 включ. Предс. и 

Зам. предс.  4 1 1 1 1 
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Съдиите в районните съдилища са с дългогодишен 

юридически и съдийски стаж, което е предпоставка да 
изпълняват професионално, отговорно и стриктно своите 
задължения. В Районен съд – Ловеч седем от съдиите са с ранг 
„съдия в Апелативен съд”, в Районен съд - гр.Тетевен четиримата 
съдии са ранг “съдия в Апелативен съд”, в Луковит – с такъв ранг 
е съдия Фиденкова, в гр.Троян – трима съдии са с ранг „съдия в 
Апелативен съд”. 

Отличната теоретична подготовка и натрупания вече опит  
от по-младите колеги Йорданка Вутова, Цветомира Велчева, 
Светла Иванова, Пламен Пенов и Владислава Цариградска им 
дава възможност да се справят успешно и постигат много добри 
резултати в работата си. 

Щатът на служителите в районните съдилища е следния : 
Районен съд – гр. Ловеч – 26 служители;  
съотношение съдии - служители – 1/2,4 
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  
От щатните бройки за служители има една незаета за 

длъжността “съдебен секретар” в РС – гр.Луковит и една в РС – 
гр.Троян за длъжността “чистач”. 

В отчетните доклади на районните съдилища Луковит, 
Тетевен и Троян не са направени предложения за промяна в щата 
и са изразени становища, че не се налагат структурни и кадрови 
промени. Единствено в доклада на Районен съд – гр.Ловеч за 
поредна година  е посочена необходимостта от още две бройки 
“деловодител”, за да може работата на администрацията на съда 
да бъде приведена в съотоветствие с изискванията на ПАС. 

 Всички служители в районните съдилища отговорят на 
изискванията по щатно разписание за образование и 
квалификация, повечето са с продължителен трудов стаж в съда, 
изпълняват добросъвестно служебните си задължения и умеят да 
работят в екип,  обучени са да извършват и други дейности, за да 
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не се нарушава нормалния ритъм на работа по време на ползване 
на платените годишни отпуски или в случаите на отпуск поради 
временна неработоспособност.  

 
ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА 
 
В Районен съд – гр.Ловеч дейността по образуване, 

насрочване, разглеждане и решаване на делата се осъществява от 
5 граждански състава и 4 наказателни състави. 

В районен съд – гр.Луковит до 02.06.2014 год. тримата 
съдии, а след тази дата двамата разглеждат граждански и 
наказателни дела поради липса на възможност за обособяване на 
отделни състави по вид дела. 

В Районен съд – Тетевен са обособени два граждански  и 
два наказателни състава, като гражданските съдии са включени с 
20 % натовареност при разглеждане на ч.н.д по чл.243, чл.244 от 
НПК и мерки за неотклонение. След 30.07.2014 год. е внесена 
промяна в Правилата за разпределение на делата на случаен 
принцип, като съдия Нанко Маринов е включен с 10% 
натовареност в гр.дела и ч.гр.дела, съдия Искра Максимова с 20% 
натовареност по НОХД, а съдия Марио Стоянов с 5% 
натовареност по НОХД и 15% натовареност по НАХД, НДХД, и 
НАХД по чл.78а от НК.  

В Районен съд – гр.Троян има специализация по материя 
на съдиите, като са обособени два граждански и два наказателни 
състави. По решение на Общото събрание заповедните 
производства се разпредялт на всички съдии, а делата с 
пр.основание чл.64 и чл.65 от НПК се разглеждат от двата 
граждански състава. Всички съдии, независимо от 
специализацията им, дежурят по изготвен предварително месечен 
график и разглеждат образуваните частни наказателни дела по 
искания за разпит пред съдия, одобряване на протоколи за 
претърсване и изземане, разрешение за претърсване и изземване, 
административни наказателни дела по УБДХ  или ЗООРПСМС, 
молби за разкриване на банкова или търговска тайна, частни 
граждански дела по СК, вписват приемане и откази от 
наследство. 
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Всички постъпили в районните съдилища дела се 
разпределят на принципа на случайния подбор чрез електронно 
разпределение от председателите или техните заместници в деня 
на постъпването им или на следващия работен ден съобразно 
характера на производството и утвърдените Вътрешни правила. 
Копие от протокола за разпределение се прилага по делата. 

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

 
ІІІ. СГРАДЕН ФОНД, БИТОВИ УСЛОВИЯ И 

ТЕХНИЧЕСКО ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 
 
Районен съд - гр.Ловеч се намира в “Съдебната палата”, 

предоставена за стопанисване от МП на Окръжен съд-гр.Ловеч. 
Всеки съдия е в самостоятелна стая, обезпечена с компютър, 
принтер и обзавеждане. Осъществено е добро разпределение  на 
канцелариите и стаите за служители. Съдебните заседания се 
провеждат в 4 зали, оборудвани с компютри и лазрени принтери, 
които са достатъчни за нормалното протичане и насрочване по 
график на делата. В отчетния доклад е посочено, че не малка част 
от компютърната техника е остаряла и се нуждае от обновяване, 
но предвид крайно ограничения бюджет не е подменена. 

Районен съд – гр.Луковит се помещава в самостоятелна 
двуетажна сграда, която е ремонтирана. Съдиите са в 
самостоятелни кабинети, оборудвани с компютърни 
конфигурации и климатици. Служителите също работят при 
много добри битови условия, разполагат с компютри и принтери, 
като някои от тях са комбинирани със сканиращи устройства. 
Съдът разполага с две съдебни зали, като от месец юли 2014 год. 
в тях са внедрени системи за провеждане на съдебните заседания 
при звукозапис, а на всяка на входните им врати е са монтирани 
информационни монитори с високоговорители. 

Районен съд-Тетевен заедно с РП-Тетевен се помещава в 
триетажна сграда, която е сравнително нова и функционална. 
Битовите условия за работа в съдебната сграда са много добри, но 
ежегодно възниква необходимост от ремонтни дейности и 
изпълнение на предписания за нейното обезопасяване, които не 
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могат да бъдат реализирани с оглед на икономическите условия. 
Двете съдебни зали разполагат с информационни табла и има 
инсталирана висококачествена звукозаписна система. 

Районен съд-Троян не заема самостоятелна сграда, а е 
разположен в едноетажна сграда, свързана със сграда на Община-
Троян. Поради крайно ограничената площ, с която разполага 
съдът, проблемът е поставян многократно пред ВСС и 
Министерство на правосъдието, но до момента не разрешен. 
Съдът е обезпечен и оборудван с необходимата техника, 
софтуерни продукти и сървари, но към момента има 
необходимост от подмяната на 8 компютърни конфигурации, 
които са морално и технически остарели. 

Във всички районни съдилища е изградена и функционира 
локална мрежа, която свързва наличните компютри и позволява 
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.  

 
 
ІV. 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 2014 година 
/граждански и наказателни/ 

 
СЪД 2014 год. 2013 год. 2012 год. 

ЛОВЕЧ 3694 3741 4045 
ЛУКОВИТ 797 919 942 
ТЕТЕВЕН 1226 1197 1460 
ТРОЯН 1944 2405 2103 

ОБЩО 7661 8262 8850 
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Данните от таблицата сочат, че е налице намаление в 
постъплението на делата в районните съдилища спрямо 2012 год. 
и 2013 год. Само в Районен съд – гр.Тетевен делата са се 
увеличили с 29 бр. в сравнение с 2013 год.  

От анализа на посочените цифри не може да се направи 
извод за трайно намаление броя на делата с изключение на 
Районен съд-Троян, в който през отчетения период са постъпили 
461 дела по-малко в сравнение с 2013 год. 

 
2.Всичко дела за разглеждане/постъпили и висящи/ 

 
СЪД 2014 год. 2013 год. 2012 год. 

ЛОВЕЧ 4214 4214 4466 
ЛУКОВИТ 948 1009 1024 
ТЕТЕВЕН 1329 1304 1571 
ТРОЯН 2174 2618 2277 

ОБЩО 8665 9145 9338 
 
От анализа на горните данни се установява, че освен на 

намаленото постъпление, намалението на делата за разглеждане 
се дължи и на по-малкия брой останали дела за разглеждане от 
минали периоди. Следва да отбележи, че голяма част от 
останалите за разглеждане дела от предходната година се дължи 
на постъпили за разглеждане дела в последните месеци на 2013 
год. Не може да не се отчете факта, че в последно време се 
наблюдава тенденция на увеличение на новообразувани дела в 
края на годината.  

 
2.1 Видове делата за разглеждане в Районните съдилища  

 
РС-ЛОВЕЧ 2014 год. 2013 год. 2012 год. 
Гр. дела 2422 2619 2518 
Нак. дела 1792 1595 1948 

 
 

РС-ЛУКОВИТ 2014 год. 2013 год. 2012 год. 
Гр. дела 500 428 501 
Нак. дела 448 581 523 
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РС- ТЕТЕВЕН 2014 год. 2013 год. 2012 год. 
Гр. дела 837 765 1061 
Нак. дела 492 539 510 

 
РС- ТРОЯН 2014 год. 2013 год. 2012 год. 
Гр. дела 1160 1578 1393 
Нак. дела 1014 1040 884 

 
В районен съд Ловеч през отчетната 2014 год. председателят 

и за.председателят са идали и 413 разпореждания за осигуряване 
достъп до данните на мобилните и интернет опратори по реда на 
чл.250в от ЗЕС, като е постановен и 1 отказ. Всравнение с 
предходната 2013 год. е налице намаление  с 68 бр. 

От данните в таблиците се констатира, че в Районен съд – 
гр.Ловеч и Районен съд-гр.Троян намалението на делата е при 
гражданските дела, докато в Районен съд-Тетевен и Районен съд-
Луковит техният брой се е увеличил. Намаление на наказателните 
дела се установява във всички районни съдилища с изключение 
на Районен съд-Ловеч, където се наблюдава увеличение с близо 
200 дела в сравнение с предходната 2013 год.  

Съдилищата отчитат, че не са постъпвали дела от значим 
обществен интерес. В Районен съд – Ловеч сочат пет такива дела 
– за притежание на наркотици, но завеждането им като такива, е 
само защото са за престъпление, посочено в указанията на ВСС. 
На практика се касае до деяния с невисока обществена опасност.  

 
 

СВЪРШЕНИ   ДЕЛА 
 

През годината в Районните съдилища са свършени общо 
граждански и наказателни дела както следва: 

 
СЪД 2014  2013  2012  

РС-ЛОВЕЧ 3690 3694 3993 
РС-ЛУКОВИТ   849   858   934 
РС-ТЕТЕВЕН 1234 1201 1464 
РС-ТРОЯН 2174 2388 2064 

ОБЩО 7947 8141 8455 
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В Районен съд – гр.Ловеч от поставените за разглеждане 
граждански дела са свършение 2 136 или 88%. Този процент е 
същия за 2013 год. и 2012 год. От свършените дела в срок до 3 
месеца са приключили 1915 дела или 90 %, а през  2013 год. -
91%. От тези данни може да се направи извод, през през 2014 год. 
се е запазил достигнатия висок процент на свършение в 3-
месечен срок граждански дела. 

От поставените за разглеждане наказателните дела в края 
на отчетния период са свършени общо 1554 дела, от тях в срок до 
3 месеца 1308 дела или 84 %. През 2013 год. в 3-месечения срок 
са свършени 83% от ноказателните дела, или е налице 
минимално увеличения в постигната бързина от 1 %.  

 
В Районен съд – гр.Луковит от приключилите до края на 

2014 год. граждански дела в 3-месечен срок са свършени 90%. 
Процентното отношение на свършените спрямо разгледаните 
граждански дела през 2014 год. е 90 %, 2013 год. е 82 %, а през 
2012 год. – 90 %. 

При наказателните дела 78 % от тях са приключени в 3 
месечен срок, като през 2013 год. - 87,75 %. Процентното 
отношение на свършените спрямо разгледаните наказателни дела 
през 2014 год. е 89 %, 2013 год. е 87 %, а през 2012 год. – 92 %. 

 
В Районен съд – гр.Тетевен през отчетната 2014 год. са 

приключили общо 785 бр. граждански дела, като  92,10 % от тях 
в 3-месечен срок от постъпването. За сравнение през 2013 год. 
този процент е 91,54 %, а през 2012 год. – 95,28 %. В този съд е 
налице тенденция за запазване на много добрите резултати по 
отношение срочността на разглеждане и приключване на 
гражданските дела в инстуктивния 3-месечен срок. 

Спрямо поставените на разглеждане наказателни дела са 
свършени 449 бр., от които 92,20% в 3-месечен срок. За 
сравнение през 2013 год. този процент е 90,42 %, а през 2012 год. 
– 91,24 %. От зеди може да се направи извод за подобрение на 
показателя срочност. 

Общо в Тетевенския район в 3-месечен срок са приключили 
92,15% от всички свършени дела, през 2013 год. – 91,09% и 2012 
год. – 93,26%. 
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В Районен съд – гр.Троян са свършени общо 2000 дела или 

92 % от общия брой за разглеждане, като през 2013 год. този 
процент е 91,21%, а през 2012 год. – 90,65 %. От тях 1160 са 
свършените граждански дела или 89,40%, като са свършени в 3-
месечен срок 936 дела или 90,26 %. За сравнение през 2013 год. 
процента на свършените в 3-месечен срок граждански дела е 
92,92 %, а през 2012 год. – 95,00 %. От горните данни е видно, че 
през 2014 год. е налице отстъпление от постигнати добри 
резултати по отношение на свършените в 3-месечен срок 
граждански дела. 

През 2014 год. в Районен съд Троян са свършени 936 
наказателни дела или 94,97 от стоящите за разглеждане.  От тях 
885 или 91,90 % са свършени в 3-месечен срок. За сравнение 
през 2013 год. процента на свършените в 3-месечен срок 
наказателни дела е 91,13 %, а през 2012 год. – 94,39 %. От 
стастистическите данни се установява, че през 2014 год. са 
запазени постигнати добри резултати от предходните години по 
отношение на свършените в 3-месечен срок наказелни дела. 

 
 
Структура на съдената престъпност 
 
През отчетната година, както и предходните, най-много за 

разглеждане са били делата по Глава ХІ от НК – “ Общоопасни 
престъпления”, Глава V от НК – “Престъпъления против 
собствеността” и Глава VІ – “Престъпления против 
стопанството”. 

 
 
Структура на осъдената престъпност 
 
В Районен съд – гр. Ловеч през 2014 год. са съдени 276 

лица, осъдени са 240 лица, 12 от тях- непълнолетни. Оправдано 
е било 1 лице.  

На 124 лица е наложено наказание лишаване от свобода до 3 
години, от тях с ефективно наказание са били осъдени 43 лица, а 
условно – 81 лица.  С наложено наказание лишаване от свобода 
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от 3 до 15 години са били осъдени 2 лица. По отношение на 88 
лица е наложено наказание пробация,  глоба - на 13 лица и други 
наказания, основно „обществено порицание” – 13 лица.  

За сравнение през 2013 год. са съдени 284 лица и са осъдени 
248 лица, 8 от тях- непълнолетни 8. Оправдани са 3 лица. 

 
В Районен съд – гр. Луковит през отчетния период са 

съдени 132 лица, осъдени са 124 лица, 5 от тях- непълнолетни. 
Наказаните лица по споразумения са 78 от обощо осъдените.  
Оправдани са  4 лица.  

На 63 лица е наложено наказание “лишаване от свобода” до 
3 години, като по отношение на 38 е приложена разпоредбата на 
чл.66, ал.1 НК.  По отношение на 1 лице е наложено наказание 
“лишаване от свобода” над 3 години, на 53 3 наложено наказание 
пробация, а на 5 – глоба. 

За сравнение през 2013 год. са съдени 134 лица и са осъдени 
124 лица, от които 6 непълнолетни. Оправдани са 3 лица. 

 
В Районен съд – гр. Тетевен са съдени 186 лица, осъдени 

са 182 лица, от които 7 - непълнолетни. От осъдените 182 лица 
140 са. Оправдани са  4 лица.  

От осъдените 182 лица на  89 е наложено наказание 
“лишаване от свобода” до три години, като изпълнението по 
отношение на 57 от тях е отложено на основание чл.66, ал.1 от 
НК. На 3 лица е наложено наказание “лишаване от свобода” над 3 
години, на81 лица е наложено наказание пробация, 7 – глоба и на 
2 лица са наложени други наказания. 

За сравнение през 2013 год. са съдени 249 лица и са осъдени 
241 лица, от които 17 непълнолетни. Оправдани са 3 лица. 

 
В Районен съд – гр. Троян през 2014 год. са осъдени  155 

лица, от които 8 – непълнолетни, а 2 лица са оправдани.  
 На 86 лица е наложено наказание лишаване от свобода до 3 

години, от които 28 са търпяли наказанието реално. Пробация е 
наложена по отношение на 54 лица. 

За сравнение през 2013 год. осъдените лица са били 216 или 
с 61 повече.  
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Следва да се отбележи, че преобладаващата част от 
осъдените от районните съдилища лица са по внесени 
споразумения, сключени с прокуратурата и одобрени от съда. 
През 2014 год. се наблюдава намаление на осъдената 
престъпност, което се дължи на намалено постъпление на 
наказателни дела през отчетния период. Изключение е РС-Ловеч, 
в който също е налице намаление на осъдените лица, въпреки 
увеличения брой дела в сравнение с предходната 2013 год. Прави 
впечатление и по-малкия брой  осъдените непълнолетни лица във 
всички районни съдилища от района.  

 
Дела с обществен интерес 
 
В Ловешкия районен съд през 2014 год. са били разгледани 

14 НОХД с висок обществен интерес по критериите на ВСС, от 
които 13 са свършени в 3-месечен срок и 1 е останало 
несвършено в край на отчетния период по причина, че е било 
образувано в самия край на 2014 год. 

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

при съобразяване действително отработените човекомесеци е 
следната: 

 
Отработени 
човекомесеци 

Спрямо общо 
разглежданите 

Спрямо 
свършените Съд Години 

Гр. Нак. Гр. Нак. Гр. Нак. 
2014 60 48 40,37 37,33 35,60 32,28 
2013 50 48 54,56 33,23 47,85 29,10 Районен съд - Ловеч 
2012 52 48 52,46 40,58 46,27 36,92 
2014 29 32,69 29,28 
2013 30 33,63 28,60 Районен съд - Луковит 
2012 36 28,44 25,94 
2014 24 19 34,31 15,69 34,44 15,60 
2013 24 24 31,88 22,46 29,58  20,46 Районен съд - Тетевен 
2012 24 24 44,21 21,25 41,50 19,50 
2014 48 45,29 41,67 
2013 56 46,75 42,64 Районен съд - Троян 
2012 68 33,49 30,35 
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Видно е, че най-голяма е натовареността на съдиите в 
Троянския районен съд, след тях е тази на съдиите при 
Троянския районен съд, Луковитския районен съд и Тетевенския 
районен съд. При наказателните съдии в Районен съд – 
гр.Троян натовареността е най-голяма, следват по 
натовареност съдиите в Районен съд Луковит, Ловеч и Тетевен. 
Това сравнение е условно, тъй като в районен съд – Троян, където 
по принцип имаше обособени граждански и наказателни състави, 
наказателните съдии също са разглеждали дела по чл.417 и чл.410 
от ГПК, в Районен съд – Тетевен наказателни съдии също 
разглеждат, макар и малък дял такива дела. В Районен съд – 
гр.Луковит съдиите разглеждат и граждански, и наказателни 
дела. В Районен съд – Ловеч гражданските съдии са разглеждали 
и частни наказателни дела – принудителни медицински мерки, 
разпити пред съдия, одобряване протоколи от досъдебно 
производство, УБДХ, когато са били дежурни. 

Може да се каже, че районните съдии през отчетната година 
са проявили висок професионализъм, още повече, че съдебните 
актове с малки изключения са изготвени в рамките на 
установените процесуални срокове. 

 
Обжалвани и протестирани съдебни актове и резултати 
от въззивния контрол 
 
В Районен съд – гр. Ловеч от 200 върнати от горните 

инстанции до края на отчетния период съдебни актове по 
граждански дела изцяло потвърдени са 144 акта, изцяло отменени 
или обезсилени са 38 акта, а останалите – изменени. 

От обжалваните и протестирани съдебни актове по 
наказателни дела 203 са били върнати от горните инстанции до 
края на отчетния период. От тях потвърдени са били 140 акта или 
69 %  при 75,51% за 2013 год.  40 присъди, решения и 
определения са били отменени изцяло. 

 
В Районен съд – гр. Луковит през отчетната 2014 год. са 

протестирани и обжалвани общо 140 съдебни акта, от които 54 по 
гражданските дела и 86 по наказателни дела. От върнатите от 
горната инстанция 45 граждански дела 32 съдебни акта са 
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потвърдени, 7 отменени и 6 изменени. При проверка на върнатите 
от инстанционна проверка 79 обжалвани и протестирани 
наказателни съдебни актове по 41 дела актовете са потвърдени,  
по 31 дела актовете са били отменени и по 7 дела – изменени. 

 
В Районен съд – гр.Тетевен от свършените  през 2014 

година 785 граждански дела са  обжалвани 80 от постановените  
по тях съдебни актове. За  отчетния период   са върнати 79 дела, 
като   от тях  по 53 дела са потвърдени съдебните актове, по 17 са 
отменени или обезсилени, 9 са  изменени, а без резултат  са 12 от 
обжалваните съдебни актове. Спрямо броя на  върнати с 
резултати граждански дела от обжалваните -  67,09 % са 
потвърдени, 21,52% отменени и 11,39% - изменени. 
 От свършените в Районен съд-град Тетевен през 2014 год. 
449 наказателни дела са обжалвани 108 от тях. По 77 е потвърден 
съдебния акт, по 7 е изменен,  25 от постановените съдебни 
актове са отменени, а по 10 от обжалваните дела няма резултат. 
Спрямо броя на върнатите наказателни дела с резултат от 
обжалването 70,64 % са потвърдени, 6,42% са изменени, и 
22,95% - отменени. 
 

В Районен съд – гр.Троян са върнати след инстанционна 
проверка общо 106 съдебни актове по граждански дела, от които 
са потвърдени  43 съдебни решения и 13 определения, 17 
решения и 9 определения са изцяло отменени, а 22 решения и 1 
определение – изменени. Потвърдените съдебни актове 
представляват 52.83 % спрямо обжалваните решения по 
граждански дела, при 48,89 % през 2013 г. и 48.47 % за 2012 г. В 
проценти спрямо общо обжалваните съдебни решения по 
граждански дела отменените решения през 2014 г. са 24.53%, 
през 2013 г. са 31.11% и 37.89% за 2012 г. 

Върнати след инстанционна проверка са 140 съдебни акта 
по наказателни дела. От тях са потвърдени 96 съдебни акта, 
изцяло отменени 23 акта, отменени и върнати за ново 
разглеждане от първоинстанционния съд или на прокурора 19 и 1 
акт е изменен. При тези данни потвърдените актове 
представляват 68,57% по отношение на обжалваните съдебни 
актове по наказателни дела, при 63.78% за 2013г., 72,92% за 
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2012г. и 71,87% през 2011г. Отменените съдебни актове за 2014 г. 
представляват 16.43%, при 31.80% за 2013 г., 18,75% за 2012 г. и 
15,13% за 2011 г. 

От тези данни е видно, че най-голям дял потвърдени актове 
след инстанционни проверки имат наказателните съдии при 
Тетевенския районен съд, а при гражданските съдиите от 
Районен съд Ловеч. 

 
 
 

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 и РС-Троян, които са 
заети и 3 бройки в РС – гр. Ловеч. През отчетната 2014 год. ДСИ 
при РС-Ловеч Таня Георгиева е в отпуск за отглеждане на дете, 
от 01.05.2014 год. беше прекратено  трудовото правоотношение с 
ДСИ  в този съд Латинка Тинкова, а от 17.03.2014 год. в СИС при 
РС-Ловеч беше командирован ДСИ Диян Петров. На практика 
през цялата година в СИС при РС-Ловеч реално са работили само 
двама ДСИ, с изключение на около месец и половина, когато са 
работили трима ДСИ. 

 
Районен съд - Ловеч 
През отчетния период в СИС при Районен съд – гр. Ловеч са 

постъпили 295 изп.дела, като сумата за събиране е била 1 490 540 
лева. В  сравнение с предходните години постъпилите през 2013 
год. изп.дела са били 731, като сумата за събиране е била 
12 567 243 лева, а през 2012 год. – 710 и 13 524 477 лева за 
събиране.   

Останали несвършени от предишни периоди са били 3 887 
изп.дела или за разглеждане общо са били 4172 дела при 4284 
дела за 2013 год. и 3806 дела през 2012 год., като обща сума за 
събиране през отчетния период по всички изпълнителни дела е в 
размер на 53 119 788 лева. 
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В полза на юридически лица са разглеждани 3049 дела, в 
полза на граждани 990 дела, в полза на държавата – 118 и 
изпълнение на обезпечителни мерки – 124 дела. 

Средно месечно за разглеждане един съдебен изпълнител е 
имал по 174 изп.дела, при 178,5 изп.дела за 2013 г. и 159 изп.дела 
за 2012 година.   

 Съдебните изпълнители при РС Ловеч за отчетната година 
са събрали общо 1 202 365 лева, като за сравнение през 2013 г. са 
събрали 2 028 847 лева, а през 2012 г. тази сума е била 1 429 812 
лева. 

През 2014 г.  са били свършени 721 дела, или с 314 повече 
в сравнение с 2013 г.  и 468 повече в сравнение с 2012 г. От тях 
191 са свършени чрез реализиране на вземането, 156 са свършени 
по други причини, а 374 са изпратени на друг съдебен 
изпълнител.  

Останали несвършени в края на отчетния период са 3 451 
дела, при 3 877 дела за 2013 г. и при 3 553 дела за 2012 година.   

В Районен съд Ловеч се забелязва увеличение на 
свършените изп.дела, като през отчетната година те са били със 
314 повече от тези през 2013 г. и с 468 повече от 2012 година.  От 
свършените през годината дела, 191 са свършени чрез 
реализиране на вземането, т.е. чрез изплащане на дълга, 156 са 
свършени по други причини, а 374 са изпратени на друг съдебен 
изпълнител.  

Останали несвършени в края на отчетния период са 3 451 
дела, при 3 877 дела за 2013 г. и при 3 553 дела за 2012 година.   

 
Районен съд Луковит 
В Съдебно изпълнителната служба при Луковитския 

районен съд броят на постъпилите и образувани дела през 2014 
год. е 67 бр. /с 37 по-малко в сравнение с 2013 год. и 56 по-малко 
в сравнение с 2012 год./, като от тях 25 бр. – с взискател 
юридически лица, в т.ч. банки; 33 бр. – с взискател физически 
лица, в това число с предмет издръжка и парично вземане, 8 бр. – 
с взискател държавни учреждения и 1 бр. – изпълнителни дела с 
предмет обезпечителна мярка.  

Общият брой на приключилите през 2014 г. дела е 86 бр., 
като от тях 69 са свършените дела чрез реализиране на вземането, 



 51 

прекратени по искане на взискателя и прекратени по чл. 433, ал. 
1, т. 8 ГПК,  а 17 са изпратените на друг съдебен изпълнител. 

Общият размер на събраните суми по изпълнителните дела е 
120 882,00 лв., като са останали за събиране  4 072 783 лв.  

Останали несвършени в края на отчетния период са 537 
дела. 

През 2014 год. има една постъпила жалба против действията 
на ДСИ, която е оставена без разглеждане. 

 
Районен съд Тетевен 
За отчетната 2014 година в съдебно изпълнителна служба 

при Районен съд-град Тетевен са образувани 95 дела, спрямо 308 
за 2013 год. и 215 за 2012 год. Останали са висящи за 2014 година  
1 132 дела, срещу 1 260 дела  за 2013 год.  и 1119 дела за 2012 
год.  

Събрани са 496 970 лева срещу  485 300 лева за 2013 год. и  
463 858 лева за 2012 год., т.е. за отчетната година са  събрани в 
повече 11 670 лева. Останали са не събрани за 2014 година  
18 408 963  лв.  срещу 23 664 905 лв. за 2013 год. и 22 664 821 лв. 
за 2012 год.  

През отчетната 2014 година са свършени и прекратени 
общо 223 дела за сумата в размер на 6 237 782 лв., срещу  167 
дела за 2013 год. за сумата в размер на 1 943 024 лв. и 184 дела за 
сумата в размер на 3 201 546 лева за 2012 год. 

Останали са несвършени  1 132 дела за обща сума в размер 
на 18 408 963 лв. срещу 1260 дела за 2013 год. за обща сума от 
23 664 905 лв. и 1119 дела за обща сума 22 664 821 лв. през 2012 
година.  

 
Районен съд Троян 
В съдебно-изпълнителната служба при Районен съд - гр. 

Троян са за отчетната 2014 година са образувани 138 броя 
изпълнителни дела /с 466 по –малко в сравнение с 2013 год./ за 
сума в общ размер на 841 699 лв., от тях 17 бр. в полза на 
държавни учреждения, 27 бр. в полза на банки, 47 бр. в полза на 
търговци и други юридически лица, 44 бр. в полза на граждани 
/от които 9 бр. с предмет плащане на издръжка, 1 бр. предаване 
на дете/ и 3 бр. с предмет налагане на обезпечителни мерки.  
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През 2014 г. събраните суми са в размер на 1 839 409 лв., от 
които събраните държавни такси са в размер на 129 568 лв.  

От общо висящите 3246 бр. са свършени чрез реализиране 
на вземането 65 дела, 171 дела са прекратени по други причини и 
310 дела са изпратени на друг съдебен изпълнител. 

В края на 2014г. са останали висящи 2700 бр. изпълнителни 
дела за вземания в общ размер на 52 375 050 лв. 

От подадени 24 бр. жалби против действията на Държавния 
съдебен изпълнител при Районен съд Троян само 1 е уважена.  

От общия анализ на дейността на съдебно-изпълнителните 
служби при районните съдилища следва да се посочи 
значителното намаление на броя на образуваните изпълнителни 
дела през отчения период. Това се дължи на факта, че в края на 
2013 год. на територията на съдебния район започнаха работа 
двама ЧСИ. 

И тази година в отчетните доклади на районните съдилища  
причините за ниската събираемост се повтарят: от законодателен 
характер, от икономически характер – закриване на предприятия 
и фирми, изпадането им в неплатежоспособност и увеличение на 
безработицата; обедняване на населението; непознаване на 
нормативната уредба и оттам бездействие от страна на 
кредиторите; възможност длъжниците да се укриват, прехвърлят 
регистрирани фирми и имущество след получаване на призовката 
за доброволно изпълнение, както и обявяването за 
противоконституционна на принудителната административна 
мярка по чл.76, т.3 от Закона за българските документи за 
самоличност. Голяма част от изпълнителните дела са висящи от 
предходни години, което  също затруднява събирането на 
дължимите суми. Висящите големи по размер несъбрани 
вземания се дължат по сравнително малък брой дела, по които в 
повечето случаи взискатели са банките.  

Независимо от полаганите усилия и професионализма на 
ДСИ, както и през предходните години размерът на събраните 
вземания не е висок, което не се дължи на неизпълнение на 
задълженията от тяхна страна. 
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VІІ. СЪДИИ  ПО  ВПИСВАНИЯТА 
 

През отчетната година щатът на съдиите по вписванията къч 
четирите районни съдилища беше попълнен – в Районен съд 
Ловеч са двама съдии по вписванията, в Луковит, Тетевен и 
Троян – по един. 

 
В Районен съд – гр.Ловеч са били извършени общо 6995 

вписвания, от които съдията по вписвания Венета Василева e 
извършила 3505 вписвания, а съдия по вписванията Катя Добрева 
– 3 490 вписвания. Налице е незначително намаления спрямо 
предходната 2013 год., когато вписванията са били общо 7232. 

Освен вписванията съдия Василева е издала 905 броя 
преписи, 631 удостоверения и е постановила 2 броя откази за 
вписване. Съдия Добрева е издала 890 броя преписи, 631 
удостоверения и е постановила 8 броя откази за вписване.   

Благодарение на стриктно и точно изпълнение на функциите 
от съдиите по вписванията слабости в тази дейност на съда няма 
констатирани. 

 
В Районен съд – Луковит през отчетната 2014 год. в 

Службата по вписванията са извършени общо 2199 вписвания, 
като са постановени 2 отказа вписване. Този брой е значително 
по-нисък в сравнение с предходните 2013 год. и 2012 год., когато 
са извършени съответно 5232 и 5452 вписвания. Относителният 
дял в броя на вписванията се пада на сделките за прехвърляне на 
вещни права (продажби и дарения) 908 бр., следвани от 
договорите за аренда – 531 бр., актове за общинска собственост – 
312 бр. и констативни нотариални актове – 100 бр. 

  
В Районен съд – Тетевен са извършени общо  4224 

вписвания, от които 534 продажби, 88 - дарения, 6 - замени, 64 - 
договори за наем, 706 – договори за аренда, 25 - договорни  
ипотеки, 38 - заличаване на ипотеки, възбрани на ДСИ и ЧСИ-
173, договори  за  доброволна делба - 78, Актове за общинска 
собственост – 2 135, Актове за Държавна собственост  5, 
констативни нотариални  актове - 161 и др. За  отчетната 2014 
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година са извършени в повече  1 251 вписвания в сравнение с 
2013 год., когато са извършение 2 973 вписвания. 
 В Районен съд – гр.Троян през 2014 година в Службата по 
вписванията  са извършение 4176 вписвания, в т.ч 1160 
продажби, 133 дарения, 136 ипотеки, 475 възбрани, 39 искови 
молби, 256 констативни нотариални актове, 215 нотариални 
актове по обстоятелствени проверки, 113 договора за доброволна 
делба, 501 акта за държавна и общинска собственост. Не са 
постановени откази за вписвания, като средно-месечно са 
извършвани по 348 вписвания. 

Броят на вписванията през 2014 год. се е увеличил в 
сравнение с 2013 год. и 2012 год., когато техният брой е 3650 и 
2866. 

 За периода са издадени и 990 удостоверения по чл.46, чл.47 
и чл.48 от Правилника за вписванията, като броят им се е 
увеличил със 17.15%.  Предоставени са 1263 преписа, с 12% 
повече от 2013г.  Извършени са 238 устни справки по молба на 
граждани и справки по молба на държавни органи. 

 В обобщение следва да се посочи, че и през отчетната 2014 
година съдиите по вписванията са изпълнявали стриктно и 
професионално задълженията си, независимо от значителното 
нарастване броя на  извършените вписвания от СВ при РС-Троян 
и РС-Тетевен. От всички е създадена 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. 

 
VІІІ.ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ И РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЯХ  
 Със заповед № 00263/27.11.2014 г. на И.ф.адм. ръководител-

Председател на Окръжен съд Ловеч е разпоредено да се извърши 
през м.декември 2014 год. проверка на организацията на 
дейността на съдиите от районните съдилища. 

От представените от комисиите доклади се установява, че 
във всички районни съдилища организацията на 
административната дейност и организацията по образуването, 
движението и приключването на делата е много добра.  Забавяне 
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при изготвяне на съдебните актове в рамките на няколко дни е  
констатирано в Районен съд Луковит, но причина за това е 
натовареността двамата съдии, които разглеждат всички видове 
дела при 100% натовареност, непопълнения щат за съдия през по-
голяма част от годината, както и необходимостта да заместват 
при ползване на платен годишен отпуск или болнични държавния 
съдия изпълнител и съдията по вписванията. В Районен съд 
Ловеч от комисията, проверявала гражданските дела, са 
установени  изолирани случаи на произнасяне на съда в 
неопрадвано дълъг срок с разпореждане по чл.131 от ГПК и 
определение по чл.140 от ГПК. Основната част от съдебните 
актове са постановени в едномесечния срок от последното по 
делото заседание, като 22 бр. са постановени в срок до три месеца 
и 32 бр. в срок над три месеца. Броят на изготвените извън 
месечния срок съдебни актове по граждански дела не е голям, 
като се има предвид броя на приключилите производства.  
Забавянето се дължи основно на факта, че това са дела с 
усложнения от фактическа и правна страна. Следва да се 
отбележи, че се наблюдава намаление на неизготвени в срок 
съдебни актове по гражданските дела спрямо констатациите  в 
Акта за извършена планова проверка за периода от 01.01.2011 
год. - 31.12.2012 год. от Инспектората към ВСС, но считам, че 
при по-добра организация на работата от страна на съдиите-
докладчици техния брой може да бъде намален.  В Районен съд 
Ловеч при проверката на наказателните дела е установено, че са 
налице пропуски при прилагането на заповедта относно 
определаната със заповед натовареност на административния 
ръководител, както и съществена разлика при случайното 
разпределение на делата на отделните наказателни състави при 
определена за всички 100% натовареност. Констатирано е и 
забавяне при изготвяне на 32 бр. съдебни актове в срок до 3 
месеца и 40 бр. над 3 месеца, както и противоречие между 
статистическите данни относно броя на актовете, изготвени извън 
месечения срок.  

В настоящия доклад са очертани основните моменти в 
работата на съдилищата от Ловешкия съдебен район и 
проблемите при осъществяване на правораздавателната дейност 
през отчетната 2014 год.  След направения анализ на постъпилите 
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за разглеждане дела, свършените дела и срока за решаването им 
със съдебен акт, на резултатите от инстанционния контрол и 
натовареността на съдиите смятам, че следва да бъде дадена 
много добра 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, 
професионални и нравствени качества, за да се справим с 
трудностите на реформата в съдебната система и запазим 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.3 б”а” от ЗСВ. 

 
 

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ – 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД-ЛОВЕЧ: 

 
/МИЛЕНА ВЪЛЧЕВА/ 


