
 

Д   О   К   Л   А   Д 
 

 
ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪДИЛИЩАТА ОТ РЕГИОНА 
НА ОКРЪЖЕН СЪД – ГР.ЛОВЕЧ ЗА 2013 ГОДИНА 

 
 
 
 Цялостната дейност на Окръжен съд – гр.Ловеч и районните 
съдилища от съдебния му район и през отминалата 2013 год. бе 
насочена към осъществяване на по-добро, качествено и достъпно 
правосъдие при стриктно спазване върховенството на закона. 

В работата си съдиите са се ръководили от цялостната 
конституционна, законова и подзаконова нормативна уредба, 
наказателната политика на държавата, включително 
ангажиментите на Република България като член на Европейския 
съюз, международните актове. 

Съдебните служители с добрата си работа допринасят в не 
малка степен да се отстоява доброто име на съдилищата в 
региона. 

 
 

 
 
О   К   Р   Ъ   Ж   Е   Н      С   Ъ   Д   -   ГР.Л   О   В   Е   Ч 
 
 
През 2013 год. Окръжен съд – гр.Ловеч е осъществявал 

правораздавателната си дейност на територията на Област – 
Ловеч, която е с площ 4128 кв.км и граничи със Софийска, 
Пловдивска, Габровска, Великотърновска, Плевенска и 
Врачански области. Населението на областта е 137 718 души с 
преобладаващо градско население – около 61 %. Градовете са 8, 
кметствата – 47 от общо 150 населени места. През областта 
преминават важни съобщителни и транспортни връзки, което 
води до относително голям дял транспортни престъпления, както 
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и до криминални престъпления, извършвани от „гастролиращи 
групи”. 

Окръжният съд е разглеждал въззивни наказателни и 
граждански дела за проверка на съдебните актове, постановени 
като първа инстанция от районните съдилища: Районен съд – 
гр.Ловеч, в чийто район влизат Общини Ловеч и Летница, 
Районен съд – гр.Луковит с район – Община гр.Луковит, Районен 
съд – гр.Тетевен с район, обхващащ Общини Тетевен и Ябланица 
и Районен съд – гр.Троян с район, обхващащ Общини – Троян и 
Априлци.  

 
 

КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 
 
 
 
В Окръжен съд – гр.Ловеч по щат са предвидени 11 бройки 

за съдии, за председател – 1, за зам.председатели – две бройки и 
една щатна бройка за младши съдия. От 23.09.2013 год. беше 
освободена г-жа Цариградска-Бировска, поради изтичане на 
тригодишния срок като младши съдия по чл.240, ал.1 от Закона за 
съдебната власт / преди изменението му – Д.в.бр.32/2009 год. /. 
През отчетната година продължи вторият мандат на 
административния ръководител, избран през 2009 год. В работата 
си беше подпомаган от заместниците г-жа Милена Вълчева и г-
жа Севда Дойнова. Създадената организация на разпределение на 
работата между административния ръководител и заместниците 
от предходни години се запази. Председателят образува, 
наблюдава и разпределя наказателните дела, образува 
гражданските дела първа инстанция, образува въззивните 
граждански дела, частните наказателни и граждански дела, 
администрира жалбите, извършва периодично проверки по 
спрените дела, произнася се по молбите за издаване на 
изпълнителен лист, наблюдава книгата по изпълнение на 
присъдите. Това е голяма по обем дейност, но по този начин се 
осигурява наблюдение върху движението на делата. Г-жа 
Вълчева е председател на комисията по периодичното атестиране 
на служителите, председател е на Етичната комисия. Госпожа 
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Дойнова продължи да осъществява наблюдение по съвместната 
дейност с Агенцията по вписванията, произнася се по 
заявленията за регистрация и вписване промени в първоначалната 
регистрация на сдружения, фондации, училищни настоятелства и 
читалища. 

Делата се разпределят от административния ръководител 
на случаен принцип, в съответствие с изискването на ЗСВ, като 
се ползва програмният продукт на Висшия съдебен съвет. При 
отсъствие на административния ръководител разпределението се 
извършва от заместниците. 

И през настоящата година се следеше определените чрез 
програмния продукт докладчици да приключват съответното 
дело със съдебен акт. Когато се налага / примерно отвод на 
определените докладчици /, смяната на докладчиците ставаше 
отново чрез програмния продукт от административния 
ръководител или негов заместник. По този начин намираме, че се 
повишава отговорността на определения докладчик за 
своевременно и качествено решаване на делото, избягва се 
съмнение за избор на определен съдия да гледа конкретно дело.  

Провеждани са редовно общи събрания на съдиите – за 
разглеждане на възникнали спорни моменти по прилагане на 
закон, за обсъждане на законопроекти, както и обсъждане на 
становища до ВКС за изготвяне на Тълкувателни решения. 
 Съдиите в Окръжен съд – гр.Ловеч са с продължителен 
юридически и съдийски стаж. Към 15.02.2013 год.: 

 
Юридически стаж 

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

Антоанета Монева ВКС 36 7 3 31 9 18 

Милена Вълчева  ВКС 25 5 2 22 3 15 

Севда Дойнова ВКС 32 3 19 19 6 15 

Евгения Павлова Иванова ВКС 24 0 26 21 2 26 

Йовка Казанджиева ВКС 24 4 5 23 4 5 

Поля Данкова ВКС 22 7 28 21 7 28 
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Юридически 
стаж 

Магистратски 
стаж Име, Фамилия Ранг 

Год. Мес. Дни Год. Мес. Дни 

Татяна Митева ВКС 21 8 13 20 8 13 

Иван Иванов ВКС 19 0 10 19 0 10 

Николинка Димитрова ВКС 31 3 1 13 5 15 

Магдалена Станчевска ВКС 18 6 23 15 6 2 

Емил Давидов ВКС 19 0 16 18 0 16 

Иваничка Константинова ВКС 28 6 14 11 3 25 

Васил Анастасов АС 15 4 4 14 4 4 

Зорница Ангелова ОС 18 6 15 17 6 15 

 
През отчетната година беше проведено периодично 

атестиране на съдиите Емил Давидов и Васил Анастасов. 
Колегите получиха оценка „много добра”, след което по 
предложение на административния ръководител с решение по 
Протокол № 27/11.07.2013 год. бяха повишени в ранг съответно 
г-н Давидов – в ранг „съдия във ВКС и ВАС” и Анастасов – в 
ранг „съдия в Апелативен съд”. Бяха изготвени предложения и 
тече процедура за периодично атестиране на съдиите Павлова, 
Митева, Иванов, Димитрова и Станчевска. Разглеждането на 
предложенията се забави по различни причини – излизане в лятна 
ваканция, затруднения по атестирането. 

Наказателни дела първа инстанция се разглеждат от шест 
съдии – Монева, Казанджиева, Иванов, Станчевска, Давидов и 
Анастасов. Обособени са два състава, които разглеждат въззивни 
наказателни дела. Всички наказателни съдии са докладчици по 
частни наказателни дела – еднолично първа инстанция и в състав 
с двама граждански съдии – въззивна инстанция, през отчетната 
година съгласно заповед № 00412/12.12.2012 год. на председателя 
на съда разглеждаха и частните граждански дела първа инстанция 
– допускане на обезпечение по бъдещи искове, включвани бяха в 
състави, разглеждащи въззивни частни граждански. 

През 2013 год., съгласно цитираната заповед, гражданските 
и търговските дела първа инстанция се разглеждаха от съдиите 
Вълчева, Дойнова, Павлова, Данкова, Митева, Димитрова, 
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Константинова, Ангелова. Обособени бяха три състава, които 
разглеждат въззивни граждански дела – първи състав – Вълчева, 
Данкова и младши съдията Цариградска, втори състав – Дойнова, 
Димитрова, Константинова и трети състав – Павлова – 
председател, Митева и Ангелова. След освобождаване на младши 
съдията в първи състав се определяше допълнително трети член 
на случаен принцип. Гражданските съдии разглеждаха и частните 
граждански дела, участваха в състави по частни въззивни 
наказателни дела. 

Всички съдии се стремят да поддържат теоретическата си 
подготовка на високо ниво и да прилагат знанията си в 
практиката. През годината съдиите са взели участие едва в 23 
семинара, организирани от НИП, част от тях по програмата на 
ОПАК. В началото на годината всеки от колегите подаде заявки 
за участие в поне по три семинара, но по различни причини не 
бяха одобрени за по-голямата част от тях. Наказателните съдии са 
участвали в семинари, обучения за защита финансовите интереси 
на ЕС, международна правна помощ и международно 
сътрудничество по наказателни дела, задружна престъпна 
дейност – материално правни и процесуални въпроси, съдебна 
психология, разпит на непълнолетни и малолетни пострадали, 
активен подкуп в публичния сектор, търговия с влияние и 
корупция в съдебната система; гражданските съдии – семинари 
по заповедното производство, за международно сътрудничество 
по граждански дела, право на конкуренцията на ЕС, роля на 
националния съдия във връзка с прилагане правото на ЕС, защита 
на класифицирана информация. Съдия Казанджиева, която е 
определена за наставник, премина обучение в гр.Велико Търново 
по тази програма. 

Беше организирано изнесено обучение на гражданските 
съдии от Ловешкия съдебен регион по заповедното производство 
с лектор съдия Емилия Василева от ВКС и на наказателните 
съдии по проблеми по прилагането на НПК с лектор съдия 
Цветинка Пашкунова, също от ВКС. Всички участници бяха 
изключително доволни, тъй като имаха възможност да задават 
въпроси, възникнали в практиката, на които получиха 
компетентни отговори. 
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Стремим се максимално да се възползваме от 
предоставената ни възможност да чуем отлично подготвени 
специалисти, да сравним нашата практика с тази на останалите 
сродни съдилища. 

Съдия Станчевска през отчетната година успешно приключи 
обучението в Международната магистърска програма „Право на 
Европейския съюз” към Софийския университет „Св.Климент 
Охридски”. 

Съдиите Казанджиева и Павлова бяха определени по 
жребий и взеха участие в изпитните комисии първата за 
първоначално назначение на съдии в специализирания 
наказателен съд, а втората – за младши съдии. 

Персоналната оценка за всеки от съдиите е много добра. 
Малки изключения се явяват за забавено предаване / максимално 
до два месеца / на изготвените съдебни актове което беше 
констатирано при извършените проверки от Инспектората на 
ВСС. Съдиите излизат в продължителен отпуск задължително 
след изготвяне и предаване на съдебните актове по обявените за 
решаване дела съгласно изискванията на чл.337 от Закона за 
съдебната власт. 

Служителите в Окръжен съд – гр.Ловеч по щат са 28, през 
отчетната година щатът беше изцяло попълнен. Във връзка с 
изискването за цялостно архивиране на фирмените дела за 
непререгистрираните търговци с оглед спиране ползването на 
системата „Делфи”, след дадено ни съгласие по Протокол 
№38/03.10.2013 год. на ВСС, беше 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. е назначена на длъжност 
„деловодител” за срок от две години Венетка Кирилова Иванова. 

Съотношението съдии – служители към края на 
отчетния период е 2/1.  

Служителите са разпределени, както следва: 
- съдебен администратор; 
- главен счетоводител; 
- мрежови системен администратор; 
- счетоводител-касиер; 
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- 7 съдебни секретари, от които един във фирмено 
отделение и един изпълняващ задълженията на 
деловодител в архива; 

- 9 съдебни деловодители – в наказателното, 
гражданското и фирменото деловодство и двама в 
архивната канцелария; 

- 1 шофьор; 
- две чистачки - куриери, от които едната е и домакин; 
- огняр, който е и работник по поддръжката; 
- 4 призовкари, които обслужват и Районен съд – 

гр.Ловеч. 
Съдебният администратор Юлия Колева е и служител по 

сигурността на информацията, Севдалина Павлова – завеждащ 
секретна регистратура, Иваничка Панкова – съдебен деловодител 
и служител в регистратурата за класифицирана информация, 
Николай Денчев е системен администратор и има разрешение за 
достъп до класифицирана информация степен „строго секретно”, 
поддържа компютърната система в регистратурата за 
класифицирана информация. Секретарите протоколисти Галина 
Аврамова, Станислава Георгиева и Даниела Кирова имат 
разрешение за достъп до класифицирана информация степен 
„секретно” и влизат в дела, по които се разглеждат обстоятелства 
от такова естество. 

Служителите са с дългогодишен опит, добре запознати с 
трудовите си и служебни задължения. Професионалната им 
подготовка е помагала на високо ниво да обслужват гражданите, 
да са в помощ на съдиите. 

Служителите също са вземали участие в организирани 
семинари – обучения за работа по отделните групи дела – за 
работа по граждански, по наказателни дела, за работа с клиенти, 
за връчване на призовки и др., за работа по преписките, 
съдържащи класифицирана информация. През изминалата година 
всички бяха атестирани по реда на Правилника за 
администрацията в районните, окръжните, административните, 
военните и апелативните съдилища / отменен /.В края на 
отчетния период беше повиши рангът на 15 служители – на трима 
служители – Севдалина Павлова, Детелина Добрева и Неша 
Кирилова от трети във втори ранг, на Галина Аврамова, Зорница 
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Косакова, Дарина Николова, Даниела Кирова, Станислава 
Атанасова, Латинка Добрева, Иваничка Панкова, Ванелия 
Димитрова, Татяна Дочева, Царина Тодорова и Миленка 
Тодорова – от втори в първи ранг. 

Отделните слабости, допускани в процеса на работа, са 
отстранявани своевременно. Служителите са били 
добросъвестни. Изградени са колегиални отношения, които 
спомагат за насочване вниманието към пълноценно изпълнение 
на професионалните задължения. 

 
 
 

ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА В ОКРЪЖЕН СЪД-ГР. ЛОВЕЧ 
 
 

ДЕЛА  ЗА  РАЗГЛЕЖДАНЕ 
 
 

През отчетната 2013 год. в Окръжен съд – гр.Ловеч са 
постъпили за разглеждане общо 1 232 дела – с 29 дела повече 
от постъпилите през 2012 год. и с 31 – по-малко от 
постъплението през 2011 год.  

Към 31.12.2012 год. са били останали несвършени 176 
дела. 

Общо през отчетната 2013 год. съдиите при Ловешкия 
окръжен съд са разглеждали 1408 дела – с 47 дела – повече от 
2012 год. и с 6 дела по- малко спрямо 2011 год. 

Очертава се тенденция на сравнително запазване 
постъпленията на делата с незначителни промени в годините.  

Към 31.12.2013 год. са останали несвършени 186 дела – с 
десет повече от предходната 2012 год. и с 26 повече спрямо 2011 
год. – тенденция на увеличаване броя на останалите 
несвършени дела Висящите към края на периода дела 
съставляват 15,1 % спрямо постъпилите за разглеждане и 
13,21% спрямо общоразглежданите дела. 
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ПЪРВОИНСТАНЦИОННИ ПРОИЗВОДСТВА 
 

 През годината са били поставени на разглеждане общо 654 
първоинстанционни дела / с 35 дела повече спрямо 2012 год./, 
от които 100 са били висящи към 01.01.2013 год. и 554 са 
новообразувани. 

Наблюдава се следното разпределение, съпоставено с 
данните за 2012 и 2011 год.: 

 
Година Видове дела 

2013г. 2012г. 2011г. 
Гр.дела  
Търговски 

124 
118 

133 
93 

107 
78 

Адм.дела 1 11 15 
Ч.гр.дела 110 119 131 
НОХД 38 30 46 
Ч.нак.дела вкл.разпити 229 168 467 
Фирмени дела 26 27 17 
 

Забелязва се известна тенденция на устойчивост на броя 
на наказателните  дела – през отчетния период са с 8 повече от 
2012 год., но с толкова по-малко от 2011год. Установява се 
увеличение при частните наказателни дела, които през 
отчетната година са с 61 повече от 2012 год., но в същото време 
са двойно по-малко спрямо 2011 год. Завишено е  
постъплението на търговски дела /25 дела повече спрямо 
предходната година/, и е намалено с 9 дела постъплението при 
гражданските дела спрямо 2011 год. Незначително е 
намалението на постъплението на частните граждански дела. 

От така поставените на разглеждане дела първа инстанция, 
останали несвършени към 01.01.2013 год. и постъпили за 
разглеждане през годината са, както следва: 
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Видове Останали несвършени Новообразувани 
Гр.дела 
Търговски дела 

50 
41 

74 
77 

Адм.дела 1  
Ч.гр.дела 3 107 
НОХД 5 33 
Ч.нак.дела  206 
Ч.нак.дела разпити  29 

 
В процентно съотношение: 
- 40,32% граждански дела, поставени за разглеждане през 

2013 год., са били останали висящи от предходната година и 
59,68% са били новообразувани. Съотношението останали 
несвършени към новообразувани е 67,57 %; 

- 34,74% търговски дела, поставени за разглеждане през 
2013 год. са били останали несвършени от предходната година 
и 65,26% - са новообразувани. Съотношението останали 
несвършени към новообразувани е 53,24%. 

- 13,16% от наказателните общ характер дела за 
разглеждане са били висящи към 01.01.2013 год. и 86,84% - 
новообразувани. Съотношението висящи – новообразувани е 
15,15%. 

 
По предмет разгледаните граждански дела първа 

инстанция се делят, както следва: 
- искове по СК – 23 дела / с 12 дела в повече спрямо 2012 
год. / От така отчетените дела 12 са за произход, 8 дела  – 
за осиновяване, 2 – за прекратяване на осиновяване. 

- искове за поставяне под запрещение – 15 броя – с три 
повече от предходната година 

- облигационни искове – 35 дела / с 10 дела повече спрямо 
предходната година /; по 6 дела са разглеждани искове за 
непозволено увреждане, обикновено заведени след 
влизане в сила на присъди по наказателни дела. 

- През отчетната година се разглежданите дела за обявяване 
на несъстоятелност – 24, са с 8 по-малко спрямо 
предходната година и толкова, колкото бяха отчетени за 
2011 год. 
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- искове по Търговския закон – общо 94 – с 32 дела повече 
спрямо предходната година. Седем дела са по чл.74 от ТЗ; 

- вещни искове – 1 дело при разгледани 4 през 2012 год.  
- На производство през 2013 год. са били общо 5 дела, 
заведени от Комисията за установяване на имущество, 
придобито от престъпна дейност. 

- През отчетната година са разглеждани и пет дела по 
Закона за обезщетяване от държавата на вреди, причинени 
на граждани. 

От петте дела по Закона за установяване на имущество, 
придобито от престъпна дейност, едното е било образувано през 
2010 год. / прекратявано с разпореждане от 02.11.2010 год., което 
е било отменено от Апелативния съд, върнато на 12.01.2011 год., 
впоследствие е било спирано производството за периода 
05.06.2012 год. – 11.03.2013 год./. Три от делата са образувани 
съответно на 20.06., 18.07. и 27.08.2013 год. По всички дела се 
допускат множество експертизи, което води до отлагане. Към 
края на отчетния период и петте дела са висящи. По последното 
дело ответникът е в Англия и е постановено връчване на книжа 
чрез съдебна поръчка. По принцип тези дела се водят много 
трудно, ответниците постоянно представят нови доказателства, 
представителите на Комисията ги оспорват и се назначават 
експертизи. Материалите се обемни, по делата са допуснати 
предварителни обезпечителни мерки. 

Както беше посочено, през годината бяха на производство 
24 дела за несъстоятелност. Тези дела се характеризират с голям 
по обем работа. В хода на производството съдът постановява 
твърде често по няколко решения, ежемесечно се произнася с 
определения, разглеждат се постъпили възражения. Ако 
производството е открито по молба на длъжник, страната 
проявява интерес само до постановяване на решението, с което се 
открива производството по несъстоятелност, по-късно губи 
интерес, като твърде често след това длъжникът не може да бъде 
открит на посочения адрес на управление. Не винаги и 
кредиторите са активната страна в хода на производството. В 
някои от случаите делата по несъстоятелност имат и широко 
отражение сред обществеността, тъй като засягат материални 
интереси на граждани /неполучени с месеци трудови 
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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 се изплащат възнаграждения 
обикновено не в пълен размер. В някои случаи масата на 
несъстоятелността е изчерпана и няма средства за 
удовлетворяване на вземанията. Характерна особеност в 
производствата по несъстоятелност са вземанията на банките 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. 

НАП най-често в качеството на заинтересована страна 
обжалва постановените решения, с които е открито 
производството по несъстоятелност в частта, с която е 
определена началната дата на неплатежоспособността, като 
резултатът е потвърждаване на решението в неговата атакувана 
част. Освен това постъпилите възражения от НАП по чл.692 от 
ТЗ или частни жалби против актове на съда в производството по 
несъстоятелност в преобладаващия случай са недопустими, при 
което съдът ги оставя без разглеждане. 

През годината са разглеждани пет дела по Закона за 
обезщетяване от държавата на вреди, причинени на граждани – 
обикновено в случаи на постановени оправдателни присъди по 
отношение на лица с мерки за неотклонение задържане под 
стража или домашен арест. Две от тях са останали висящи в края 
на отчетния период. С постановените три решения по останалите 
дела исковете са били уважени частично. И 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 този закон. 

Разглеждани са 53 дела по жалби против действията на 
държавните съдебни изпълнители. При действието на 
разпоредбата на чл.435 от ГПК съществено е ограничена 
възможността на взискателя и особено на длъжника да обжалват 
незаконосъобразните действия. Не малък е броят на делата, по 
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които жалбите против действията на съдебните изпълнители са 
оставени без разглеждане, като недопустими – обжалвани са 
необжалваеми съгласно чл.435 от ГПК действия. От друга страна 
взискателите нямат практика да изчерпят всички искания до 
съдия-изпълнителите и едва след произнасянето им по тях да 
атакуват отказа пред съда. 

 
 

По видове престъпления наказателните първа 
инстанция дела за разглеждане през 2013 год. се делят, както 
следва: 

Най-голям е делът на разглежданите дела за общоопасни 
престъпления – общо 17 дела / през 2012 и през 2011 год. са 
разгледани по 16 такива дела /. От тях 12 дела са за транспортни 
престъпления, от които 9 дела по основния текст по чл.343, ал.1, 
б.”в” от НК за причиняване на смърт и 3 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; пет дела 
са за престъпления, свързани с наркотичните вещества и 
прекурсорите. 

Следващ е делът на престъпленията против паричната и 
кредитната система – шест дела за престъпления по чл.252 от НК 
– две дела висящи към края на отчетния период; две дела са 
приключени за престъпление по чл.249, ал.1 от НК. 

Поставени на разглеждане са били три дела за 
престъпления против финансовата и данъчната система.. 

За престъпления против собствеността са разглеждани 3 
дела за грабеж по чл.199 от НК. 

През отчетната година са разглеждани 4 дела за 
престъпления против личността – приключени са две дела за 
убийство по чл.116 от НК, едно дело за престъпление по 
чл.123 от НК и едно дело по чл.149, ал.5 от НК. 

Образувани са били две дела за подкупи – едното 
приключило и едното висящо. 

Приключено с одобрено споразумение е едно дело за 
престъпление по чл.282, ал.2 от НК, извършено от надзирател 
при Затвора – гр.Ловеч. 
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Едва ли това разграничение може до доведе до определени 
изводи за динамиката на престъпността в региона. Твърде малък 
е броят на делата за престъпления против стопанството, което не 
означава, че нямат проява на територията на съдебния район. С 
оглед на месторазположението на съдебния район – преминаване 
на една от най-важните пътни артерии – ГП – София – Варна, 
както и натоварения участък на пътя през гр.Луковит за Плевен, 
относително голям е броят на делата за транспортни 
престъпления с тежък резултат. Внесените от прокуратурата през 
2013 год. дела за притежаване на наркотични вещества с цел 
продажба или за разпространение на наркотични вещества не 
обхващат сериозни прояви на този вид престъпления, касае се до 
разпространение на сравнително минимални количества. Не са 
изправени да отговарят крупни разпространители. 

 
 

СВЪРШЕНИ  ПЪРВОИНСТАНЦИОННИ  ПРОИЗВОДСТВА 
 

През отчетната година са свършени общо 549 
първоинстанционни дела или 83,94 % от поставените на 
разглеждане дела. В тримесечен срок са свършени 470 дела, 
което съставлява 71,87 % от общоразглежданите дела и 85,61% 
от свършените дела. През 2012 год. делът на свършените дела е 
бил 83,52 % от поставените за разглеждане дела, като в 
тримесечен срок са били свършени 71,57 % от разглежданите 
дела и 85,69 % от свършените дела. Видно е запазване на 
постигнатото със съвсем незначително подобрение в рамките на 
стотни от процентите. 

При отделните видове дела съотношението свършени дела и 
от тях свършени в тримесечен срок, е, както следва:  

Вид дело Свършени 
В 3-мес. срок 
свършени 

Гр.дела 
Търговски дела 

76,74 % 
55,93 % 

52 % 
57,57 % 

Ч.гр.дела 99 % 99 % 
НОХД 84,21 % 68,75 % 
Ч.нак.дела 98,3 % 100,00 % 
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В сравнение с предходните години, когато при 
първоинстанционните дела от съществено значение в дейността 
на съдилищата: 
 

2012 год. 2011год. Вид дело Свършени 
В 3-мес. срок 
свършени Свършени 

В 3-мес. срок 
свършени 

гр. и т. 
дела 

61,65% - гр. 
56,99% - т. 

54,87 % -гр. 
73,58 % - т. 68,11 % 59,52 % 

от НОХД 83,33 % 68,00 % 82,61 % 89,47 % 
 
се наблюдава известно отстъпление за приключване на делата 
и приключването им в по-кратки срокове на гражданските 
дела и търговски дела първа инстанция и запазване 
постигнатото ниво в срочността на приключване на 
наказателните дела. 

В края на отчетния период са останали несвършени 
общо 104 първоинстанционни производства, докато висящи в 
началото на периода са били 101. От останалите висящи дела 40 
са граждански и 52 търговски. 

От свършените дела 452 са приключили със съдебен акт 
по същество и 68 са прекратени на различни основания. 
Следва да се отбележи, че все още се констатират трудности във 
връзка с призоваването на страните и връчването на книжата, 
особено когато се касае до връчване на книжа в София. От една 
страна се касае до неправилно, непълно посочени адреси още с 
исковите молби, жалби и др., от които започва съдебното 
производство, от друга страна лицата мигрират, често намерените 
на адресите съседи не желаят да получат призовки, входовете са 
заключени и няма достъп за залепване на съобщения. 
Търговските дружества не рядко са регистрирали като адрес на 
управление, адреса на съответния представляващ или собственик 
на капитала, няма лице, на което да бъде връчена призовката, 
налага се разпореждане за залепване на уведомление и т.н. Рядко 
са случаите, при които Кметствата не са удостоверили надлежно 
връчването на съобщенията. 

И понастоящем се наблюдават пропуски дължимите 
държавни такси да не са внесени в пълен размер с оглед цената на 
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иска или да има внесена само една държавна такса, без да е 
съобразена разпоредбата на чл.72, ал.1 от ГПК, че за предявените 
с една молба кумулативно съединени искове се събира държавна 
такса по всеки иск. Почти всяко гражданско дело се образува 
след отстраняване по реда на чл.129, ал.2 от ГПК на 
нередовности в тази насока. 

При установената вече практика по разглеждане на 
търговски спорове, наложилото се мнение е, че двойната размяна 
на книжа води до съществено забавяне на процедурата и 
практически не улеснява, а затруднява произнасянето на съда в 
разумни срокове. Въпреки предвидената от закона преклузия на 
права, дисциплинирането на страните не се постига. Много често 
се представят допълнителни доказателства, които са от 
съществено значение за изхода на спора или се правят искания в 
тази насока. 

Въведеното служебно начало изключително затруднява съда 
в неговата работа. Страните дори и да се явяват с процесуален 
представител, с пасивното си поведение прехвърлят в тежест на 
съда да предприема необходимите процесуални действия, да 
установява фактите и да дава правната квалификация на 
претендираните от ищеца права, на насрещните права или 
възражения на ответника. 

В края на 2013 година се отчитат несвършени 20 
граждански дела с изтекъл срок от 1 до 3 години, две с 
изтекъл срок над 5 години, което като данни без анализ на 
причините, би могло да послужи за извеждане на негативна 
оценка за работата на съда по гражданските дела. Установява се 
обаче, че 7 от делата с изтекъл срок от 1 до 3 години, са спрени 
до приключване на други съдебни производства. Всички спрени 
дела периодично се проверяват с оглед да бъде своевременно 
възобновено производството при отпадане на причината за 
спирането. Четири от отчетените дела с изтекъл срок от една 
до три години са за обявяване на несъстоятелност. Две от 
делата с така отчетен срок, са заведени от Комисията за 
установяване на имущество, придобито по престъпен начин, 
за известно време са били спирани, едното и прекратявано, като 
определението за прекратяване е било отменено от въззивния 
съд. Две от делата, с изтекъл срок от образуването над една 
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година, са вече решени към момента. Гр.дело №55/2008 год. с 
изтекъл срок над пет години, е отложено за неопределена дата с 
протоколно определение от 21.12.2009 год. във връзка с 
трудности по конституирането на страните / починали в хода на 
производството следва да бъдат заместени от наследници, 
живущи в Канада и САЩ и е открита процедура със съдебна 
поръчка за установяването им – неизпълнена и към настоящия 
момент /. След постъпила документация чрез Министерството на 
правосъдието от м.януари 2011 год. и дадени указания на 
заинтересованите лица какви действия следва да предприемат, 
все още не са постъпили необходимите данни. Гражданско 
адм.характер дело № 15/2006 год. е било спряно до приключване 
с влязло в сила решение на гр.дело на Ловешкия районен съд. 
Производството е било възобновено през м.август 2013 год. и 
през м.ноември 2013 год. отново е спряно, тъй като гражданското 
дело е било изискано от ВКС. 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. 

Причините за отлагане на наказателните дела 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 обсъждаме това, че 
при възможността болничните листи да се издават от различни 
медицински центрове, лични лекари, дори и при спазване на 
изискването изрично да се посочи невъзможността за явяване в 
съдебно заседание, трудно може да се провери достоверността на 
отразеното в медицинските документи. В такива случаи 
приемаме, че е по-сигурно да отложим делото, вместо съдебният 
акт да бъде отменен поради „нарушено право за защита”. 
Назначавали сме съдебно-медицински експертизи за проверка на 
здравословното състояние на представилия болничен лист /в 
такива случаи обикновено той се явява за следващото съдебно 
заседание /. Почти всяко наказателно дело за транспортно 
престъпление, се налага да се отлага за назначаване на повторни 
експертизи, повторни разширени експертизи, поради 
недостатъчно обосновани заключения, които дават 
противоречиви констатации. Нерядко се внасят за разглеждане 
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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 8 дела – 25 % от свършените 
наказателни общ характер дела, са разгледани за срок над три 
до 6 месеца, две дела – 6,25 %, са разгледани за срок до една 
година. При анализ на причините за това, се установява, че едно 
от делата, разгледани в срок до 1 год., е за престъпление по 
чл.252 от НК и се е налагало отлагане поради неявяване на 
свидетели, представени болнични листи за подсъдимия, 
необходимост от назначаване на експертизи, заболяване на 
съдебен заседател. От такъв характер са и пет от делата, 
разгледани за срок до 6 месеца. Едно дело, разгледано в този срок 
е за убийство. Делото се отлагаше по различни причини от страна 
на защитника на подсъдимия и приключи след проведено 
съкратено съдебно следствие. Второто дело, разгледано в 
едногодишен срок, е за транспортно престъпление, налагаше се 
назначаването на повторни тройни, повторни петорни 
експертизи. 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 бяха причините и за последното дело, 
решено в шестмесечен срок. 

През отчетната година няма дела, които да са разгледани 
за срок над една година. 

В края на отчетния период са останали висящи 6 
наказателни дела / 15,79 % от поставените на разглеждане /, 
при отчетени 5 за предходната година / 16,67 % /. От останалите 
висящи в края на годината дела с изтекъл срок от образуването 
до 3 месеца са били пет дела и едно е било с изтекъл срок до 
една година. Последното дело, както и две от делата с изтекъл 
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срок до три месеца, към настоящия момент са приключени. Две 
от останалите несвършени дела в края на отчетния период са 
образувани м. октомври 2013 год., обемни са и обективно не биха 
могли приключат до края на годината. 

От свършените 84 граждански дела първа инстанция по 
64 са постановени съдебни актове по същество, което 
съставлява 76,19%. От тях по 43 дела, което съставлява 67,19% 
от делата, приключили с постановен акт по същество, искът е 
уважен изцяло, по 6 дела – 9,38 % искът е отхвърлен и по 
останалите дела – уважен частично. Най-висок е делът на 
уважените искове за осиновяване – 100%, делата за поставяне под 
запрещение. Прекратени на различни основания са 20 дела, като 
по едно от тях е била постигната извънсъдебна спогодба. 

При търговските дела от свършените 66 дела по 52 са 
постановени актове по същество, което е 78,79 %. По 35 
търговски дела – 67,31% искът е уважен изцяло, по 8 дела – 
15,38 % искът е отхвърлен изцяло и по останалите – уважен 
частично. Прекратени са били на различни основания 14 
търговски дела. 

От приключилите 32 наказателни общ характер дела по 24 
дела е постановена присъда, което съставлява 75 %. По 8 дела 
/25 % от приключилите дела/ е било постигнато 
споразумение, одобрено от съда. 

По реда на чл.381 – 384 от НПК са приключили дела за 
грабеж при условията на чл.199 от НК – 1 дело, 1 дело за 
престъпление по чл.249 ал.1 от НК, едно дело за престъпление по 
чл.282 от НК, пет дела – за притежаване на наркотични вещества 
с цел разпространение.  

Постановени са 9 съдебни актове след провеждане на 
съкратени съдебни следствия / 37,5 % от делата с 
постановени присъди / – двете дела за убийство, едно дело по 
чл.123 от НК, едно дело за грабеж при условията на чл.199 ал.1 
т.4 от НК, едно дело по чл.249 ал.1 от НК, четири дела за 
транспортни престъпления. 

През 2013 год. са съдени 30 лица, осъдени с влезли в сила 
съдебни актове са 22 лица, като 16 от тях са осъдени по дела, 
образувани през отчетната година. По одобрени от съда 
споразумения са осъдени 8 лица. Останалите 14 лица са 
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осъдени с влезли в сила присъди и решения. От осъдените 22 
лица на лишаване от свобода / включително и по невлезли в сила 
присъди /, на 19 е наложено наказание до 3 години и 
изпълнението е било отложено на основание чл.66 от НК. На 1 
лице е наложено наказание лишаване от свобода над 3 до 10 
години и на 4 – наказание лишаване от свобода над 10 до 30 
години. На 18 осъдени са наложени и друг по вид наказание. 

През отчетната година беше постановена една 
оправдателна присъда по НОХД № 103/2013 год. за 
престъпление по чл.254 б от НК. Подаден е протест от Окръжна 
прокуратура – Ловеч и делото не е върнато все още. 

По НОХД № 384/2012 год., по което присъдата беше 
постановена в края на 2012 год., но мотивите бяха изготвени в 
началото на отчетната година, за транспортно престъпление беше 
постановена осъдителна присъда, отменена с присъда 
№62/18.03.3013 год. по ВНОХД № 41/2013 год. на Апелативен 
съд – гр.В.Търново, потвърдена с решение  от 01.11.2013 год. по 
нак.дело № 1557/2013 год. на ВКС. 

През годината са били внесени от Окръжна прокуратура – 
Ловеч за разглеждане 23 обвинителни актове, по които са били 
образувани наказателни съдебни производства, пет споразумения 
за разглеждане и одобрение по реда на глава двадесет и девета от 
НПК, както и две постановления за прекратяване на наказателно 
производство с предложение за налагане на административно 
наказание по чл.78а от НК. Към края на отчетния период, както 
вече се посочи, са останали висящи 6 дела по внесени 
обвинителни актове, както и едно дело по внесено предложение 
за прилагане на чл.78а от НК. При тези данни се установи 
съотношение осъдителни, влезли в сила през 2013 год. 
съдебни актове / общо 15 /, спрямо внесените за разглеждане 
от Окръжна прокуратура – Ловеч през 2013 год. актове / общо 
30 / – 50 %. Съотношение между осъдителни актове – без 
оправдателната присъда, две дела прекратени и върнати на 
прокурор и седем останали висящи дела – 25 към внесените 
за разглеждане / 30 / – 83,33 %. 

През годината не е имало постъпление на дела от 
включените в решението на ВСС дела, които съставляват 
характер особено засилен обществен интерес. Извън 
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посочените в това решение дела, но със завишен обществен 
интерес, беше дело за убийство – НОХД № 268/2013 год., по 
което подсъдим беше бивш полицай, застрелял девойка и 
направил опит да застреля друго момче от 
компанията.Образувано е през отчетната година и висящо 
наказателно дело за подкуп по чл.301 ал.3 предложение първо 
във връзка с чл.282, ал.1 от НК, водено срещу бивш данъчен 
инспектор. Както беше посочено вече, доколкото има разгледани 
дела за престъпление по чл. 354а от НК, за престъпления против 
паричната и кредитната система, те не са „значими”. 

В района на съда е Затворът – гр.Ловеч, което води до 
допълнителни задължения за наказателните съдии. На всеки 
четен месец протичат заседания за условно предсрочно 
освобождаване на лишени от свобода. През 2013 год. са 
разгледани 63 такива дела, освободени са 61 лица, като по 
отношение на 37 от тях 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, при осъдени за разпространение, държане и 
употреба на наркотици. Съдиите са приемали, че постановените 
пробационни мерки – задължителна регистрация на адрес или 
задължителни периодични срещи с пробационен служител биха 
спомогнали за вграждането в обществото на лишените за 
продължително време от свобода. Отказано е по отношение на 2 
лица условно предсрочно освобождаване. В тези случаи съдията 
докладчик е приел, че когато неизтърпеният остатък от 
определеното с присъда наказание е голям, не може още да се 
приеме, че са налице изискванията за условно предсрочно 
освобождаване, обикновено за изключително тежки 
престъпления, особено, ако осъденият е наказван за нарушение 
на правилата за вътрешен ред. 

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 2013 год. са разгледани 6 такива 
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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 5 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.6 и ал.7 от НПК – разглеждане жалби 
против постановленията на прокурори при Окръжна прокуратура 
– Ловеч за прекратяване на наказателни производства. Събраните 
на досъдебното производство доказателства по някои от делата са 
многобройни, обемни, изискват много време за запознаване и 
обсъждане приетите фактически положения и правни изводи. 
Разгледани са общо 13 такива дела, като са били отменени 9 
постановления и са потвърдени 2 постановления на 
прокурор. С две определения жалбите са били оставени без 
разглеждане. Двете са отменени от Апелативния съд, като едното 
е върнато на прокурор с дадени указания, а второто е върнато за 
произнасяне от Окръжния съд. Постановеното определение за 
потвърждаване постановлението за прекратяване е било 
потвърдено при въззивната проверка. Освен тези определения са 
били обжалвани или протестирани още четири, като трите са 
потвърдени от въззивния съд и едното е отменено.  

Председателят на съда, в негово отсъствие – 
зам.председателите са издали общо 51 разрешения за 
използване на СРС / с 12 по-малко от предходната година /, по 
отношение на 32 лица като 12 са по искане на прокуратурата 
във връзка с образувани досъдебни производства, 19 – по 
искане на ОД на МВР, 16 – по искане на ДАНС и 4 – по 
искане на ГДБОП. По отношение на 13 лица е искано 
продължение на разрешено използване на СРС. По 
отношение на 10 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, тъй като по принцип 
технически изготвянето на ВДС става след сравнително по-дълъг 
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период и постъпват такива по разрешения, издадени месеци след 
прекратяване на използването. 

През отчетната година съдът е бил сезиран с шест 
европейски заповеди за арест, петте от които са били уважени. 
Едно дело, образувано на 13.12.2013 год., е останало висящо в 
края на отчетния период, поради необходимостта да се изискат  
повторно от искащия орган данни налице ли са правни гаранции 
по чл. 5, т.3 от Рамковото решение на съвета на Европа от 
13.02.2002 г. във връзка с чл. 41, ал.3 от ЗЕЕЗА. В първите дни на 
настоящата година делото е приключено. Съдиите са се стремяли 
да спазват сроковете и законовите изисквания при разглеждане и 
на тези дела. През годината бяха образувани и разгледани и 
седем дела по чл.16 от Закона за признаване, изпълнение и 
изпращане на решения за конфискация или отнемане или 
решения за налагане на финансови санкции. 

Прекратени и върнати на прокурор са 2 съдебни 
наказателни производства, което съставлява 5,71% от 
внесените за разглеждане от прокуратурата актове. С 
определение от съдебно заседание е върнато на прокурор НОХД 
№ 202/2013 год., което впоследствие, след внасяне отново на 
обвинителния акт, беше изпратено по подсъдност на 
специализирания наказателен съд. С разпореждане на съдия 
докладчик е прекратено и върнато на прокурор НОХД 
№422/2013год. Разпореждането беше протестирано, въззивният 
съд го потвърди. С разпореждане на съдия докладчик беше 
постановено прекратяването на съдебното производство и 
връщане на прокурор на НОХД № 148/2013 год. По частен 
протест Апелативният съд – гр.В.Търново отмени 
разпореждането и постанови разглеждане на делото. Делото 
приключи с влязла в сила присъда. 

През 2012 година са били прекратени и върнати на прокурор 
5 съдебни производства, което е съставлявало 20 % от внесените 
прокурорски актове. През 2011 год. са били прекратени 4 дела, 
което е съставлявало 11,43 %. 

През отчетната година са приведени в изпълнение 22 
присъди по отношение на 22 лица. Именно в тази крайна фаза 
от наказателния процес могат да се изведат обосновани изводи за 
действително наказаната престъпност и разглеждане на делата в 
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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 през 2013 год. съдебен акт са извършени от 
пет лица през тази година, 8 лица са осъдени за престъпления, 
извършени през 2012 година, 4 – за престъпления, 
регистрирани през 2011 год., 3 – през 2010 год. и 2 – за 
престъпления, извършени през 2009 год. 

Съдебните производства, по които са постановени 
приведените в изпълнение съдебни актове, са образувани, както 
следва: през 2013 год. – 15 дела по отношение на 15 лица, през 
2012 год. – 4 дела по отношение на 4 лица, през 2011 год. – 3 
дела по отношение на три 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. 

От приведените в изпълнение съдебни актове, 6 са по 
одобрени споразумения по отношение на 6 лица, от които 5 
лица осъдени за престъпления, извършени през 2013 год., 1 – за 
престъпление, извършено 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. 

 
 
 

ВЪЗЗИВНИ ПРОИЗВОДСТВА 
 
 

През 2013 год. са разгледани общо 754 въззивни дела / с 12 
повече спрямо 2012 год. /. От тях 76 дела са били висящи към 
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01.01.2013 год. / 10,08 % от всички поставени на разглеждане / 
и 678 – постъпили, което съставлява 89,92%. Наблюдава се 
следното разпределение, съпоставено с данните за 2012 и 2011 
години: 

 
Година Видове дела 

2013г. 2012 г. 2011 г. 
Въззивни гр.дела 220 235 234 
Частни гр.дела ІІ-ра 317 252 221 
Въззивни нак.дела 118 129 154 
Частни нак.дела ІІ-ра   99 113 142 
 

Може да се изведе тенденция за постепенно, не така 
значимо спрямо предходната година, намаляване на въззивните 
наказателни дела, увеличение на въззивните частни 
граждански дела. Въззивните граждански дела бележат 
намаление с 15 дела. По отношение на въззивните наказателни 
дела тенденцията за намаление може да се обоснове с нарасналия 
брой дела в районните съдилища, приключили със споразумение. 

От така поставените на разглеждане дела въззивна 
инстанция, останали несвършени към 01.01.2013 год. и съответно 
новообразувани са, както следва: 
 

Видове дела Ост. несвършени Новообразувани 
Въззивни гр.дела 43 177 
Частни гр.дела ІІ-ра 17 300 
Възивни нак.дела 14 104 
Частни нак.дела ІІ-ра   2   97 
 

В процентно съотношение 19,54 % от въззивните 
граждански дела, поставени на разглеждане през 2013 год., 
5,36% от частните граждански дела втора инстанция; 11,86 % 
от въззивните наказателни дела и от въззивните частни 
наказателни дела са били висящи от предходната година. 
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СВЪРШЕНИ   ВЪЗЗИВНИ   ПРОИЗВОДСТВА 
 
 

През годината са свършени общо 673 въззивни дела, което 
съставлява 89,25% от общо поставените на разглеждане дела. 
През 2012 год. са били приключени 89,75 % въззивни дела, през 
2011 год. са били приключили също 89,75 % от въззивните дела. 
Установява се трайно постигнат добър резултат по приключване 
на въззивните дела в края на отчетния период. 

В тримесечен срок са приключили 610 въззивни 
производства, което съставлява 90,64 % от свършените и 
80,9% от общо поставените на разглеждане. През 2012 год. в 
тримесечен срок са били приключили 90,84 % от свършените 
дела и  81,54 % от всичко поставените за разглеждане. През 2011 
год. това съотношение е било 93,77 от свършените и 84,15 % от 
общо поставените на разглеждане. При това съпоставяне на 
данните за трите години може да се изведе налагаща се 
положителна тенденция за приключване на делата и 
съкращаване сроковете за решаването им. 

По видове дела се наблюдава следното съотношение: 
 

Видове дела Общо свършени 
От тях свършени в 3 

мес. 
Въззивни гр.дела 76,82 % 68,64 % 
Частни гр.дела ІІ-ра 96,53 % 100 % 
Въззивни нак.дела 84,75 % 90 % 
Частни нак.дела ІІ-ра 98,99 % 100 % 
 

Като се има пред вид, че през 2012 год. 73,96 % от 
въззивните граждански и 91,30 % от въззивните наказателни 
дела, които са основните въззивни производства, са отчетени 
свършени в 3 – месечен срок, през 2011 год. 84,15 % от 
въззивните граждански дела и 89,24% от въззивните наказателни 
дела са отчетени като свършени в 3-месечния срок, се наблюдава 
през отчетния период тенденцията за запазване на 
постигнати добри резултати при наказателните дела и 
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известно отстъпление от постигнатото при въззивните 
граждански дела. Постъпващите въззивни граждански дела са с 
изключителна правна и фактическа сложност, страните в тази 
инстанция отново правят искания за нови доказателства. 
Утвърдена вече практика на Ловешкия окръжен съд е да се 
уважават искания при хипотезата на чл.266, ал.3 от ГПК – когато 
искания за такива доказателства са правени пред първата 
инстанция и неоснователно не са били уважени. Уважават се 
искания за допускане на доказателства, които страните не са 
могли да узнаят и да представят пред районния съд. Ако в 
районните съдилища не е изчистена правната страна, не е 
извършен доклад съгласно изискванията на чл.140 и чл.146 от 
ГПК, се налага въззивната инстанция да повтори тези 
процесуални действия и в някои от случаите това забавя 
решаването на делата.  

Не рядко особено трудоемки са въззивните частни 
граждански производства. Съдиите следва да се запознаят с 
голям по обем доказателствен материал примерно по дела, 
прекратени от първоинстанционните съдилища. Произнасянето 
по такива дела по правна сложност се приравнява на 
постановяване на съдебен акт по същество. 

Най-голям е делът на разгледаните жалби във връзка със 
заповедно производство по новия ГПК. Много често се 
наблюдават случаи, при които частните жалби не са правилно 
администрирани. Не се спазва разпоредбата на чл.276, ал.1 от 
ГПК, след като жалбата бъде приета да се изпрати препис на 
другата страна, която може да подаде отговор в едноседмичен 
срок. Освен това не се извършва проверка дали е събрана 
държавна такса съгласно чл.18, ал.1 от Тарифа за държавните 
такси, които се събират от съдилищата по ГПК – в размер на 50 
на сто от таксата, дължима за първоинстанционното 
производство, върху обжалваемия интерес. Твърде често са 
случаите, при които е внесена държавна такса съгласно чл.19 от 
Наредбата – за частна жалба по гражданско дело в размер на 15 
лева. 

През отчетната година са постановени актове по същество 
по 460 въззивни граждански производства и са били 
прекратени 15 дела – поради оттегляне на жалбата, поради 
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неотстраняване в срок на забелязаните от въззивната инстанция 
нередовности, които са били налице още в исковата молба, 
поради обезсилване на постановените от районните съдилища 
недопустими решения. 

Постановени са 193 акта по същество по въззивни 
наказателни производства и са прекратени 5 такива – поради 
оттегляне на жалбата, спогодба между страните по нак.частен 
характер дела. 

При справка по решените 100 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 

37 28 15 7 28 19 17 7 

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

Наказа
нието 
увеличе
но 

Други 

Промяна 
в 

наказани
ето.- 

увеличе
но 

Други 

Наказан
ието 

намален
о. 

Други 

Наказа
нието 
намале
но. 

Други  Изменени 

1 2 2 1 3 1 1 2  

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

3 2 1 2 

РС-Ловеч РС-Луковит РС-Тетевен РС-Троян Отменени и 
постановени 
нови присъди 1 2 3 4 

 
Едно в.нак.дело, разгледано като първа инстанция от 

районен съд – гр.Кнежа и две дела, разгледани като първа 
инстанция от районен съд – гр.Плевен бяха изпратени от ВКС за 
разглеждане от Ловешкия окръжен съд. Едното от делата на 
Плевенския районен съд беше останало висящо в края на 2012 
год. Присъдата на Районен съд – Кнежа и една от тези на Районен 
съд – Плевен бяха отменени и делата върнати за ново 
разглеждане. Присъдата по второто дело беше потвърдена. 
Следва да се отчете, че от обжалваните въззивни актове – нови 
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присъди на съдиите при Ловешкия окръжен съд по наказателни 
дела, разгледани от ВКС – общо 8, 5 са потвърдени от 
касационната инстанция, по три постановената присъда е 
отменена и делото върнато за ново разглеждане. 

При проверка по изпратените през 2013 год. от Районните 
съдилища – Ловеч, Луковит, Тетевен и Троян актове на ВКС по 
искания по чл.421 от НПК за възобновяване на наказателни 
дела, разгледани като въззивна инстанция от Окръжен съд – 
гр.Ловеч – общо 6, по 3 дела / 50% / е отказано възобновяване, 
по едно дело / 16,67 % / е възобновено производството и 
постановена присъда, с която двама подсъдими са били 
оправдани, по две дела / 33,33 % / са били възобновени делата 
и върнати за ново разглеждане от Ловешкия окръжен съд. 
Трябва да се отбележи, че посочените дела са разгледани като 
въззивна инстанция през 2012 год. 

При анализ на въззивните граждански решения по същество, 
общо 169, се установяват следните резултати по съдилища: 

 
 

Въззивни граждански дела 
РС-Ловеч РС-Луковит РС-Тетевен РС-Троян Брой постъпили 

дела 91 15 34 74 
Решени  70 10 25 60 

Потвърдени 44 5 12 28 
Постановено 
ново решение 10 1 3 10 

Обезсилени, 
поради 

недопустимост 
2  3 5 

изменено 
частично 11 3 6 15 

Прекратени 3 1 1 2 

 
 
Може да се изведе тенденция за преобладаващ дял на 

потвърдени решения на първоинстанционните съдилища – общо 
100, което съставлява 52,66 % от свършените дела. Делата, по 
които е постановено ново решение съставляват 14,2%. 

След касационна проверка на въззивни решения са върнати 
53 въззивни граждански дела. По три дела, съставляващо 
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5,66%, решенията са били отменени, едно решение – 1,89 %, е 
било отменено изцяло и делото върнато за ново разглеждане, 
по 2 дела – 3,77 %, по които е било допуснато касационно 
обжалване, решенията са били потвърдени, а 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 1 – 3 
години след разглеждането им от съдиите при Ловешкия окръжен 
съд. Примерно от върнатите след касационна проверка дела, 
разгледани от окръжния съд през 2013 год. са били само 8 
дела, 33 дела са разгледани през 2012 год. и останалите – в 
предходни години. 

 
РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЖАЛВАНИ АКТОВЕ 

 
През годината са били проверени от по-горна инстанция и са 

се върнали с резултати общо 103 първоинстанционни и въззивни 
акта на съдии при Ловешкия окръжен съд, като резултатите са, 
както следва: 

Вид дела Брой актове  Брой ОТМЕНЕНИ актове %-но 
съотношение 

Гражд. и Търг. Дела- I инст. 31 1 3,22 % 
Граждански дела - II инст. 53 3 5,66 % 
Наказателни общ характер 11 1 9,09 % 

Вид дела Брой актове  Брой ИЗМЕНЕНИ актове %-но 
съотношение 

Наказателни общ характер 11 5 45,45 % 

Вид дела Брой актове  Брой ПОТВЪРДЕНИ актове %-но 
съотношение 

Гражд. и Търг. дела - I инст. 31 19 61,29 % 
Граждански дела - II инст. 53 49 92,45 % 
Наказателни общ характер 11 3 27,27 % 
Въззивни НОХ 8 4 57,14 % 
     

Вид дела Брой актове  
Брой ВЪРНАТИ ЗА НОВО 
РАЗГЛЕЖДАНЕ актове 

%-но 
съотношение 

Гражд. и Търг. дела - I инст. 31 1 3,22 % 
Граждански дела - II инст. 53 1 1,88 % 
Наказателни дела Іинст. 11 2 16,67 % 
Наказателни дела ІІинст. 8 3 42,85 % 

Вид дела Брой актове  
Брой ОТМЕНЕНИ 
ОТЧАСТИ актове 

%-но 
съотношение 

Гражд. и Търг. дела - I инст. 31 10 32,26 % 
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СРЕДНА НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ 

 
При проследяване движението на делата през отчетната 

година за съдиите в Ловешкия окръжен съд се установява 
натовареност по щат 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.  

Спрямо предходната година 2012  год., когато е била 
отчетена натовареност – 7,56 дела на база общо за разглеждане и 
6,58 дела на база свършени през 2012 год. се установява 
известна незначителна по-висока натовареност на съдиите. 
Натовареността на гражданските съдии по щат до 
м.септември 2012 год. 9 съдии, а след това – 8 съдии е 8,48 дела 
спрямо общо поставените за разглеждане и 7,04 дела спрямо 
свършените граждански дела. При наказателните шест съдии 
натовареността е 6,83 дела спрямо поставените за 
разглеждане и 6,42 спрямо свършените дела. 

От това не следва да се изграждат радикални изводи – 
съдиите имат възможност да отделят по-голямо внимание на 
подготовката на делата, като по този начин могат да вземат 
необходимите мерки за по-бързото им решаване по същество, 
стремят се да постановят и обосноват качествени съдебни актове. 

 
Движението на делата по отделни съдии и резултати от 

инстанционни проверки, както следва: 
Съдия Монева е разглеждала 96 дела – 9 наказателни дела 

първа инстанция, 19 въззивни наказателни дела, 57 частни 
наказателни дела, едно гражданско дело първа инстанция, две 
въззивни граждански дела и осем частни граждански дела. 
Решила е 93 дела / 96,88 % /.Останало несвършено е наказателно 
дело от общ характер и две въззивни наказателни дела. 
Натовареност – 8,00 към всички дела за разглеждане, 7,75 
спрямо всички приключили дела и 19,51 спрямо 
наказателните дела, каквито дела разглежда. Върнати с 
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резултати от проверка на по-горна инстанция са били общо 5 
акта, от които два потвърдени / 40 % /, един изменен / 20 % / и 
два отменени / 40 % /.. 

Съдия Вълчева е разглеждала 92 дела - 29 граждански 
дела първа инстанция, 3 въззивни граждански дела, 16 въззивни 
граждански дела, 9 търговски дела и 38 ч.гр.дела Решила е 72 
дела / 78,26% /. Натовареност 7,67 спрямо делата за 
разглеждане, 6,00 спрямо всички приключили дела и 10,04 
спрямо граждански дела, каквито разглежда. Проверени от по-
горни инстанции са 6 изготвени от нея актове. Отменени са 3 
акта, потвърдени са останалите 3. 

Съдия Дойнова е разглеждала 108 дела – 9 граждански 
първа инстанция дела, 16 въззивни граждански дела, 19 
търговски дела, 39 частни граждански дела, 25 фирмени дела. 
Решила е 85 дела / 78,70 % /. Натовареност 9,00 спрямо 
делата, поставени за разглеждане, 7,08 спрямо всички 
приключили дела и 11,79 спрямо гражданските дела, каквито 
разглежда. Обжалваните и проверени от по-горна инстанции 
изготвени от нея актове са 9. Отменен изцяло е 1 акт, 1 е 
отменен частично и останалите 7 са потвърдени. 

Съдия Павлова през 2013 год. е разглеждала 98 дела – 9 
граждански дела първа инстанция, 29 въззивни граждански дела, 
11 търговски дела и 49 частни граждански дела. Решила е 83 
дела./ 84,69 % / Натовареност 8,17 спрямо поставените за 
разглеждане, 6,92 спрямо всички свършени дела и 10,7 % 
спрямо гражданските дела. Резултатите по обжалвани нейни 
актове – общо 9, са както следва: отменен частично 1 акт и са 
потвърдени останалите 8 . 

Съдия Казанджиева е разглеждала 85 дела – 7 
наказателни дела общ характер първа инстанция, едно дело 
наказателно административен характер, 18 въззивни наказателни 
дела, 52 частни наказателни дела, 7 частни граждански дела. 
Решила е 81 дела / 95,29 % /. Натовареност 7,08 спрямо 
поставените за разглеждане общо, 6,75 спрямо всички 
приключили дела и 17,28 спрямо наказателните дела. 
Обжалвани и проверени от по-горни инстанции са били 7 акта. 
Отменени са 2 акта и останалите 5 акта са потвърдени. 
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Съдия Данкова е разглеждала 95 дела – 9 граждански дела 
първа инстанция, 34 въззивни граждански дела, 9 търговски дела, 
42 частни граждански дела и едно въззивно наказателно дело. 
Приключила е 81 дела / 85,26 % /. Натовареност 7,92 спрямо 
поставените за разглеждане, 6,75 спрямо свършените дела и 
10,37 спрямо гражданските дела. Върнати с резултат от по-
горни инстанции са били 16 акта, изготвени от нея. Отменен е 1 
акт и останалите 15 акта са потвърдени .  

Съдия Митева е разглеждала 116 дела – 12 гр.дела първа 
инстанция, 27 търговски дела, 26 въззивни гр.дела  и 51 ч.гр.дела. 
Решила е 98 дела / 84,48% /. Натовареност 9,67 спрямо 
поставените за разглеждане, 8,17 спрямо свършените дела и 
12,66 спрямо гражданските дела. Проверени от по-горни 
инстанции са обжалвани 12 нейни акта. Отменени са били 4 
акта и са потвърдени 8 акта.  

Съдия Иванов е разглеждал 79 дела – 5 наказателни общ 
характер дела първа инстанция, 19 въззивни наказателни дела и 
51 частни наказателни дела и четири частни граждански дела. 
Решил е 78 дела / 98,73 %/ .Останало е несвършено само едно 
въззивно наказателно дело. Натовареност 6,58 спрямо 
поставените за разглеждане, 6,50 спрямо свършените дела и 
16,05 % спрямо наказателните дела. Проверени са обжалвани 4 
акта, изготвени от него. Потвърден е 1 акт, останалите три са 
били отменени. 

Съдия Димитрова е разглеждала 99 дела – 12 граждански 
дела първа инстанция, 11 търговски дела, едно гр. адм.характер 
дело, 29 въззивни граждански дела, и 45 частни граждански дела 
и едно частно наказателно дело. Решила е 76 дела / 76,77 %/. 
Натовареност 8,25 спрямо поставените за разглеждане, 6,33 
спрямо свършените дела и 10,81 спрямо гражданските дела. 
Проверени по жалби са 14 изготвени от нея актове. Отменени са 
3 акта и са потвърдени останалите 11 акта. 

Съдия Станчевска е разглеждала 81 дела – 5 наказателни 
общ характер дела първа инстанция, едно наказателно 
административен характер дело, 16 въззивни наказателни дела, 55 
частни наказателни дела и четири частни граждански дела. 
Решила е 79 дела / 97,53% /.Останали несвършени са били едно 
наказателно общ характер дело и наказателно адм.характер дело, 
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двете образувани в края на отчетния период. Натовареност 6,75 
спрямо поставените за разглеждане, 6,58 спрямо всички 
свършени дела и 16,46% спрямо наказателните дела. 
Проверени от по-горни инстанции са 9 изготвени от нея актове, 1 
акта е бил отменен и останалите 8 са потвърдени. 

Съдия Давидов е разглеждал 100 дела – 7 наказателни 
дела от общ характер първа инстанция, 29 въззивни наказателни 
дела, 59 частни наказателни дела и пет частни граждански дела. 
Решил е 85 дела /85%/. Натовареност 8,33 спрямо поставените 
за разглеждане, 7,08 спрямо всички свършени дела и 20,32 % 
спрямо наказателните дела. Проверени от по-горни инстанции 
са 11 изготвени от него акта. Отменени са пет акта и са 
потвърдени шест акта. 

Съдия Константинова е разглеждала 102 дела – 10 
гр.дела първа инстанция, 21 търговски дела, 25 въззивни 
граждански дела, 45 частни граждански дела и едно въззивно 
наказателно дело. Решила е 86 дела / 84,31% /. Натовареност 
8,50 спрямо поставените за разглеждане, 7,17 спрямо всички 
свършени дела и 11,14 спрямо гражданските дела. Върнати с 
резултат след проверка от по-горни инстанции са 7 изготвени от 
нея актове. Отменен е 1 акт и са потвърдени останалите 6 
акта. 

Съдия Анастасов е разглеждал 85 дела – 5 наказателни 
дела първа инстанция, 15 въззивни наказателни дела, 59 частни 
наказателни дела и 6 частни граждански дела. Решил е 80 дела 
/94,12% /. Натовареност 7,08 спрямо поставените за 
разглеждане, 6,67 спрямо общо свършените дела и 17,28% 
спрямо наказателните дела. Проверени от горни инстанции са 
10 акта, изготвени от него. Отменени са 4 акта – три присъди и 
едно определение, останалите 6 акта - две присъди и четири 
определения, са потвърдени. 

Съдия Ангелова е разглеждала 117 дела – 33 гр.дела 
първа инстанция, 10 търговски дела, 24 въззивни граждански 
дела и 50 – частни граждански дела и 45 частни граждански дела. 
Решила е 90 дела /76,92%/. Натовареност 9,75 спрямо 
поставените на разглеждане, 7,50 спрямо общо свършените 
дела и 12,77 спрямо гражданските дела. Проверени от горни 
инстанции са били 14 акта. Изцяло отменени са 2 акта от 



 35 

върнатите граждански дела след проверка и останалите 12 са 
потвърдени. 

Съдия Владислава Цариградска, като младши съдия е 
разглеждала 55 дела – 19 възивни граждански дела и 36 частни 
граждански дела. Натовареност 6,11 спрямо поставените на 
разглеждане, 6,11 спрямо решените. Проверени и върнати 
след проверка са 15 акта – потвърдени. 
 

Следва да се подчертае, че данните за резултатите от 
обжалваните съдебни актове не отразяват дейността на всеки 
съдия през 2013 год., особено по отношение на гражданските 
дела – актовете са изготвени в рамките преди 1 – 3 години. 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. Не може да се сравни 
трудът, положен за решаване граждански дела, търговски дела 
първа инстанция със значим интерес, на въззивни граждански 
дела, разглеждани в продължение на години от различни 
инстанции с огромен обем доказателства, сложни от правна 
страна, както и за решаване на наказателни дела общ характер 
дела с голям по обем доказателствен материал, с усложнена 
фактическа обстановка, примерно с частни наказателни дела за 
одобряване извършено претърсване и изземане. 

 
 
 

СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 
 
 

Окръжният съд 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, Служба по вписванията – звено на Агенцията по 
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вписванията, с допълнително помещение и за служителите на 
Единния търговски регистър. 

Съдиите са в самостоятелни кабинети. 
Служителите с изключение на съдебния администратор, 

главния счетоводител, системния администратор, касиер-
счетоводителя и един от секретар – протоколистите, са по двама в 
стая, всички съдии и служители разполагат с компютри за 
осъществяване на своята дейност. 

По отношение на информационните технологии: 
През месец юни дефектира монитор в регистратурата за 

класифицирана информация и се наложи спешно закупуване на 
нов. Бяха намерени средства, с което се обезпечи безпроблемната 
работа в регистратурата. 

През месец Август бяха отпуснати средства и бяха закупени 
нови 1 брой компютър и монитор, както и високоскоростен 
документен скенер и мултифункционална машина, с които да се 
обезпечи работата на служителката, назначена по договор с 
Бюрото по труда – Ловеч да сканира старите фирмени дела, за 
които няма информация в деловодната програма и да въвежда 
информацията за тях. 

Бяха закупени и 5 броя UPS-и, с които бяха подменени 
остарели и дефектирали такива, работили при съдии. 

През месец октомври беше подновен договорът за доставка 
на интернет, с което се постигна малко повишаване на скоростта. 

Беше закупен външен твърд диск за направа на архиви на 
данни. 

Бяха закупени още два диктофона за звукозапис на 
съдебните заседания, като по този начин се обезпечи напълно 
нуждата от звукозаписни устройства, с които да се улесни 
протоколирането. 

В края на годината бяха закупени 5 броя компютри, с които 
да бъдат подменени стари компютри на съдия и служители. 

Беше закупен и предстои монтиране на телевизор в стая 301, 
който да бъде използван като мултимедия за презентации и 
обучения. 

През годината бяха направени четири актуализации на 
деловодния софтуер САС – Съдебно деловодство на 
Информационно обслужване – гр.Варна. Една от актуализациите, 
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касаеше въвеждането в готовност на деловодната програма за 
реална работа и обмен на данни с Ядрото на Единната 
информационна система за противодействие на престъпността 
(ЕИСПП). В тази връзка беше проведено двудневно обучение на 
съдебните служители за работа с деловодния софтуер, в частта, 
касаеща данните за ЕИСПП. 

През изминалата година бяха направени редица заявки от 
страна на Окръжен съд – Ловеч за промени, които да бъдат 
заложени в предстоящите актуализации на деловодния софтуер. 

През месец март беше предоставена на всички съдилища 
нова версия на Програмата на ВСС за Случайно разпределение на 
делата. В края на годината се подготви още по-нова версия и бе 
пусната за тестване от системните администратори. 
Няколкократно бе променян тестовия вариант на програмата, за 
да може той да стартира реална работа от началото на 2014г. 

В заключение може да се отчете, че изминалата 2013г. е 
положителна по отношение на информационните технологии. 

 
От м.септември 2008 год. всички решения на съда се 

публикуват в Интернет страницата на съда. 
 
През м.октомври 2013 год. в изпълнение на Заповед 

№ПП-01-94/09.10.2013 год. на главния инспектор на 
Инспектората към ВСС беше извършена проверка от 
инспектор Светлана Бошнакова по гражданските дела. До 
края на отчетния период не беше изпратен Акт за 
резултатите от проверката. Постъпи в първите дни от 
настоящата година, констатациите бяха обсъдени на общо 
събрание на съдиите, разглеждащи граждански и търговски 
дела. Беше изготвено становище, с което са оспорват 
значителна част от изнесените констатации и направените 
препоръки. Изпратени бяха и индивидуални възражения от 
част от съдиите. Все още не е постъпвал отговор, поради 
което не бих искала да се спирам подробно на резултатите от 
тази проверка. Изпратена е справка от административния 
ръководител за мерките, предприети в изпълнение на 
дадените на ръководството предписания. 
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В изпълнение на заповед № ПП-01-121/14.11.2013 год. на 
главния инспектор на Инспектората към ВСС от 18 до 
22.11.2013 год. от инспектор Янка Гочева беше извършена 
комплексна проверка по наказателни дела с обхват 01.01.2011 
год. – 30.06.2013 год. До края на отчетния период не постъпи 
Акт за резултатите. Такъв постъпи в началото на 
м.февруари. Изводите са, че е създадена много добра 
организация на административната дейност, осигурена е 
оптимална организационна връзка между административния 
ръководител и администрацията на съда, както и между 
съдиите и администрацията на съда. Общата оценка за 
дейността по образуване, движение и приключване на делата 
е много добра. Заключението е, че са „постигнати 
изключително добри резултати по отношение на 
приключените през проверявания период от време дела”. В 
подробното изложение са посочени и някои грешки и 
слабости, които предстои да бъдат обсъдени на общо събрание 
на съдиите, разглеждащи наказателни дела. 

На 12.12.2013 год. в изпълнение на заповед 
№502/13.11.2013 год. на председателя на Апелативен съд – 
гр.В.Търново беше извършена проверка и от ръководството 
на Апелативния съд – гр.В.Търново – Председателя г-жа 
Илияна Попова, зам.председателите на наказателно 
отделение г-н Румян Жеков и търговско отделение г-н Бончо 
Бончев на организацията на административната дейност на 
съда, организацията по образуването и движението на 
съдебните дела и приключването им в законоустановените 
срокове за периода 01.01. – 30.11.2013 год.  

 
След цялостен анализ на работата на Окръжния съд през 

2013 година считам, че можем да отчетем положителни 
тенденции най-вече във връзка с приключване на делата и 
приключването им в кратки срокове, подобрение на 
качеството, като се има предвид малкото на брой отменени 
съдийски актове. Тези положителни тенденции следва да 
намерят продължение и през настоящата година. 
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ОБОБЩЕН АНАЛИЗ НА РАБОТАТА 

НА РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА 

 
В региона на Окръжен съд – гр.Ловеч са районните 

съдилища – гр. Ловеч, Троян, Тетевен и Луковит. 
Всички районни съдилища са работили в съответствие с 

нормативните актове относно устройството и правораздаването в 
Република България, както и в изпълнение на решение на Висшия 
съдебен съвет и указанията на Министерството на правосъдието. 
Районните съдии са се стремили да прилагат установената 
практика на Върховния касационен съд и Окръжния съд. 

Председателите в Районните съдилища – гр.Ловеч – г-н 
Георги Христов и Районен съд – гр.Тетевен – г-жа Искра 
Максимова изпълняват ръководна дейност втори мандат. 
Председателят на Районен съд – гр.Луковит г-жа Виолета 
Фиденкова е ръководител от 28.06.2010 год. Считано от 
07.10.2013 год. беше освободена по нейна молба г-жа Сийка 
Сеизова – административен ръководител на Районен съд – 
гр.Троян. На 19.12.2013 год. беше избрана за административен 
ръководител – председател на съда г-жа Петя Гатева и считано от 
06.01.2014 год. встъпи в длъжност. Дотогава тя беше 
зам.председател. Заместник на административния ръководител в 
Районен съд – гр.Ловеч е г-ца Мария Шолекова. 

Към края на отчетната година кадровата обезпеченост в 
районните съдилища е имала следното изражение: 

 
Съд Съдии по щат Заети 

бройки 
Съд.изп. 
по щат 

Заети 
бройки 

Съдии по 
вписв. 

Заети 
бройки 

ЛОВЕЧ 
9 включ Председ. 

и Зам.предс. 9 3 3 2 2 

ЛУКОВИТ 3 включ. Председ. 3 1 1 1 1 
ТЕТЕВЕН 4 включ. Председ. 4 1 1 1 1 
ТРОЯН   
След 
07.10.2013  
год. 

5 включ. Предс. и 
Зам. предс. 

5 включ.Предс. и 
Зам.предс. 

5 
 
4 

1 
 
1 

1 
 
1 

1 
 
1 

1 
 
1 
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В Районен съд – гр.Луковит поради пенсиониране с решение 
на ВСС от 11.04.2013 год. беше освободен съдия Цветан Кръстев 
Ценков. Считано от 24.09.2013 год. на освободената щатна 
бройка беше назначена г-жа Цариградска-Бировска. 

От 09.11. 2013 год. Наталия Атанасова съдия в Районен съд 
– Ловеч се върна от Районен съд – гр.Плевен, където беше 
командирована, считано от 07.05.2012 год. 

В края на м.януари 2013 год. в Районен съд – Ловеч постъпи 
на работа като Държавен съдебен изпълнител г-жа Таня 
Георгиева-Пенчева, която обаче след месец и половина излезе в 
отпуск по болест преди отпуск по майчинство. В действителност 
през отчетния период са работили отново двама ДСИ. 

В съдилищата от региона работят съдии с многогодишен 
юридически и съдийски стаж. В Районен съд – Ловеч вече седем 
от съдиите са с ранг „съдия в Апелативен съд”, двама – с ранг 
„съдия в Окръжен съд”. 

В края на отчетния период  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”, в Районен съд – гр.Ловеч седем съдии 
са с такъв ранг. 

Натрупаха опит младите колеги Йорданка Вутова, 
Цветомира Велчева, Светла Иванова и Пламен Пенов, които са с 
отлична теоретическа подготовка, позволяваща им без проблем 
да поемат задълженията си. Четиримата са с ранг „съдия в 
Окръжен съд”. 

Щатът на служителите във всички районни съдилища е, 
както следва : 

- 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 /. 

В Районен съд – гр.Ловеч през м.юни е поискано 
разрешение от ВСС да се проведе конкурс за заемане на 
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освободената от м.ноември 2012 год. щатна бройка за съдебен 
секретар, но вместо това с решение от 25.07.2013 год. бройката е 
била взета. Върналата се от командировка в Районен съд – 
Плевен съдия Райкова–Атанасова е без постоянен секретар, което 
създава трудности в организацията на работа на този състав. В 
този съд всяка година се поставя искане за необходимостта от 
отпускане на още две бройки деловодител, което обаче явно няма 
да бъде уважено. 

В Районен съд – гр.Ловеч, гр.Троян, гр.Луковит и гр.Тетевен 
всички служители са обучени за работа при взаимозаменяемост, 
изпълнявали са задълженията си добросъвестно. Работят на 
принципа на екипност. 

В докладите на районните съдилища Луковит, Тетевен и 
Троян са изразени становища, че не се налагат структурни и 
кадрови промени. В Районен съд – гр.Троян е освободена, 
считано от 01.01.2014 год. щатната бройка за чистач. 

Председателите на четирите съдилища отчитат много добра 
работа на служителите, съобразена с разпоредбите на 
Правилника за администрацията на районните, окръжните, 
административните, военните и апелативни съдилища / 
впоследствие отменен /, с етичния кодекс на служителите от 
съдебната система. През годината няма привлечени към 
дисциплинарна отговорност служители. Пропуските са 
отстранявани в оперативен порядък. Административните 
ръководители са осъществявали непосредствено общия контрол 
над административните служби. 

Във всеки от районните съдилища има назначен системен 
администратор, което спомага за техническата обезпеченост, за 
наблюдаване работата с деловодния софтуер САС – „Съдебно 
деловодство” за управление на съдебните дела, разработена от 
Информационно обслужване – гр.Варна. 

Председателите на съдилищата са въвели практика всички 
искови молби, обвинителни актове, частни жалби и други 
документи да им бъдат докладвани, за да могат пряко да 
осъществяват наблюдение върху постъпленията. Те образуват и 
разпределят делата по състави в 3-дневен срок от получаването 
им по програмата „на случаен избор”. Прозрачността в начина на 
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разпределение на делата води до укрепване на доверието в 
работата на съда. 

В Районен съд – гр.Ловеч са сформирани 5 граждански 
състава / единият – на съдия Атанасова не заседаваше до края на 
м.октомври, поради командироването й в Районен съд – Плевен / 
и четири наказателни състави /. Ежемесечно се сменят съставите, 
разглеждащи дела по Закона за здравето. 

В районен съд – гр.Луковит тримата съдии разглеждат и 
граждански, и наказателни дела. 

В Районен съд – Тетевен са обособени два граждански 
състава на съдиите Максимова и Стоянов и два наказателни 
състава – на съдиите Цачев и Маринов. Гражданските съдии са 
включени с 20 % натовареност при разглеждане на наказателни 
дела – производствата по чл.243, чл.244 от НПК, мерки за 
неотклонение. Наказателните съдии са включени с 5 % 
натовареност по граждански дела със страна „Банка ДСК”, 
поради деклариран конфликт на интереси от гражданските съдии.  

В Районен съд – гр.Троян до 07.10.2013 год. са били 
обособени два граждански състава – на съдиите Ютерова и 
Иванова, два наказателни състава – на съдиите Гатева и Радева и 
един смесен състав – на г-жа Сеизова. Всички съдии, независимо 
от специализацията им, дежурят по изготвен предварителен 
месечен график, дежурните съдии разглеждат образуваните 
частни наказателни дела по искания за разпит на досъдебно 
производство, по одобряване на претърсване и изземане, дават 
съгласие за теглене на детски влогове при условията на чл.130 
ал.3 от СК, вписват приемане и отказ от наследство по реда на 
чл.49 и чл.52 от Закона за наследството. 

През м.октомври и ноември 2013 год. в четирите 
съдилища бяха извършени планови проверки по 
гражданските и наказателни дела, обхващащи проверяван 
период 01.01.2011 год. – 30.06.2013 год. от инспектор 
Бошнакова и инспектор Гочева от Инспектората на ВСС. 
Актовете постъпиха в началото на година, обсъждат се 
констатациите и мерки за изпълнение на дадените 
предписания. 

Районните съдилища – гр.Ловеч, гр. Тетевен и Луковит 
работят в съдебни сгради при много добри битови условия. И 
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през отчетната година не се решиха проблемите за сграда за 
Районен съд – гр.Троян. 

Всички Районни съдилища са снабдени с компютърни 
системи. Внедрени са програмни продукти – счетоводна – 
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-изпълнителната служба, разработена 
от екипа на доц.Еди Чакъров и въведена в експлоатация през 
2011 год. 

В Районен съд - Ловеч е изградена и функционира локална 
мрежа, която свързва наличните компютри и която позволява 
подобряване на работата и взаимодействието между служителите 
и съдиите. На две от служителките е бил издаден допуск по 
Националната база данни „Население”, което изключително 
много е улеснило работата на отделните съдебни състави в 
случаите, когато е била необходима такава информация. 

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

 
 

ДВИЖЕНИЕ  НА  ДЕЛАТА 
 
 

В четирите районни съдилища – гр. Ловеч, Луковит, Тетевен 
и Троян движението на делата за разглеждане през последните 
три години е, както следва: 

 
СЪД 2013 год. 2012 год. 2011 год. 

ЛОВЕЧ 4214 4466 4828 
ЛУКОВИТ 1009 1024 1243 
ТЕТЕВЕН 1304 1571 1754 
ТРОЯН 2618 2277 2612 

ОБЩО 9145 9338 10 437 
 

Видно е, че постъпленията на делата в районните съдилища 
Ловеч, Луковит и Тетевен бележи намаление спрямо 2012 год. с 



 44 

534 дела, в Районен съд – гр.Ловеч - с 252, в Районен съд - 
гр.Луковит – с 15 дела, Районен съд – Тетевен – с 267 дела. В 
Районен съд – гр.Троян делата за разглеждане са се 
увеличили с 341 спрямо предходната година. Само в този съд 
те са и с шест повече спрямо 2011 год. 

Не следва обаче да се изгради извод за трайно намаление 
на делата в Районните съдилища – Ловеч, Луковит и Тетевен 
- през 2011 год. делата са били с 203 в повече спрямо 2010 год. 
и с 1 681 в повече спрямо 2009 год., т.е. при анализ на 
движението на делата за по-продължителен период от време е 
видно, че постъплението е непостоянно, което се дължи 
предимно на кампанийността на постъпването на някои 
видове дела / като тези по чл.410 и чл.417 от ГПК, преди това 
– на тези по ЗСПЗЗ /.  

По видове, делата за разглеждане в Районните съдилища се 
делят, както следва: 

 
РС-ЛОВЕЧ 2013 год. 2012год. Баланс 
Гр. дела 2619 2518 + 101 
Нак. дела 1595 1948 – 353 

 
 

РС-ЛУКОВИТ 2013год. 2012год. Баланс 
Гр. дела 428 501 – 73 
Нак. дела 581 523 + 58 

 
РС- ТЕТЕВЕН 2013 год. 2012год. Баланс 
Гр. дела 765 1061 – 296 
Нак. дела 539 510 + 29 

 
РС- ТРОЯН 2013 год. 2012 год. Баланс 
Гр. дела 1578 1393 + 185 
Нак. дела 1040 884 + 156 

 
Видно е, че в Районен съд – гр.Ловеч намалението на 

делата е при наказателните дела, намаление на 
наказателните дела се установява и за Районен съд – 
Луковит, докато в Районен съд Тетевен е намален броят на 
гражданските дела за разглеждане. В районен съд - Троян – 
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увеличението е и при гражданските, и при наказателните 
дела. 

Съотношението останали висящи в края на 2012 год. и 
постъпили дела е както следва: 

Районен съд – Ловеч: 
− граждански дела: 297 дела останали висящи: 2322 

дела постъпили – 12,79 %; 
− наказателни дела: 176 дела останали висящи : 1419 

дела постъпили – 12, 4 % 
Районен съд – Луковит: 

− граждански дела: 50 дела останали висящи: 378 дела 
постъпили – 13,23 %; 

− наказателни дела: 40 дела останали висящи : 541 
дела постъпили – 7,39%; 

Районен съд – Тетевен: 
− граждански дела: 65 дела останали висящи : 700 

дела постъпили – 9,28 %; 
− наказателни дела: 42 дела останали висящи : 497 

дела постъпили – 8,45%; 
Районен съд : Троян: 

− граждански дела: 131 дела останали висящи : 1447 
дела постъпили – 9,05 %; 

− наказателни дела: 82 дела останали висящи : 958  
дела постъпили – 8,56 %. 

В Районен съд - гр. Ловеч най-голям дял при 
гражданските дела, разглеждани по общия ред, е делът на 
облигационните искове – общо 368 дела / при 214 за 2012 год. и 
231 за 2011 год. /, следвани от исковете по Семейния кодекс– 
общо 182 при 128 такива дела за 2012 год. Установява се 
тенденция за увеличаване на делата по вещни искове и за 
делби – общо 112. През 2012 год. тези дела са били 57, през 2011 
год. са били с 1 повече, през 2010 год. - 89. Разгледани са 67 дела 
по Кодекса на труда / с 11 повече спрямо 2012 год. /, като се 
запазва постъплението на делата за отмяна на уволнение – 14 при 
толкова за предходната година. През годината се забелязва 
увеличение на делата за разглеждане по общия исков ред - 
през 2010 год. – 434 дела, през 2011 год. – 453, през 2012 год. – 
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534, през отчетната година са 507. В същото време сравнително 
намалява делът на производствата по чл.410 и чл.417 от ГПК 
– през отчетната година са със 117 по-малко спрямо 2012 година 
и с 248 по-малко спрямо 2011 год. Увеличение бележат делата 
по Закона за закрила на детето – 78 при 64 за 2012 год. и 
отчетени 19 през 2011 год. 

Районен съд – гр. Луковит отчита сравнително 
увеличение на граждански дела по общия ред: през 2010 год. – 
79 дела, през 2011 год. – 64 дела, през 2012 год. – 75 дела, а през 
отчетната година – 120 дела. Традиционно в този съд най-голям 
дял са разглежданите граждански дела по Семейния кодекс – 
54 /развод по общия ред – 13 дела, развод по взаимно съгласие – 
8 дела, издръжка – 11 дела и изменение на издръжка – 4 дела /, 
следват делата за делби – 34 и делата по вещни искове – 33. В 
доклада на този съд е прието, че последните два вида дела, са 
характерни за района, като се отчита стремежа на хората да 
ликвидират съсобствеността си по отношение на възстановената 
им собственост върху наследствени земеделски и горски имоти. 
По КТ са разгледани 13 дела – 10 за обезщетение и  3 за отмяна 
на уволнение. Разгледани са 13 дела по Закона за закрила на 
детето.Толкова са били този вид дела и през предходната година, 
което се обяснява с това, че в района има специализирана 
институция за закрила на деца с физически увреждания – Дом за 
деца и младежи с физически увреждания – гр.Луковит. И в този 
съд се отчета тенденция на намаление постъплението на 
делата по чл.410 и чл.417 от ГПК - през 2011 год. са разгледани 
428 такива производства, през  2012 год. – 300 дела, докато през 
отчетната година са разгледани 190 дела. 

В Районен съд – гр. Тетевен се отчита леко увеличение 
на броя на делата по облигационните искове – 101 при 95 през 
2012 год. и 63 през 2011 год. / и също така леко увеличение на 
делата по Семейния кодекс – 81 при 76 за 2012 год. И за 
отчетния период в този съд се отчита увеличение на делата за 
определяне упражняването на родителски права и съответно 
издръжка на деца, чиито родители са живели на съпружески 
начала по чл.127 и СК – характерно за този район, както и за 
лишаване от родителски права. Отчита се в доклада също така, че 
често при заведените дела за развод по исков път се прилага 



 47 

разпоредбата на чл.321, ал.5 от ГПК за развод по взаимно 
съгласие. Намаление бележат делата по вещни искове – 19 
при 25 за предходната година и 37 отчетени през 2011 год. 
Разгледани са 14 дела за делби при 11 дела за 2012 год. 
Обикновено в Районен съд – Тетевен делата за делба са трудни за 
разглеждане поради обстоятелството, че съделителите са много, в 
различни родствени взаимоотношения, което прави казусите 
сложни и води до забавено движение. Направено е съпоставяне с 
данните от Службата по вписвания, от които се установява 
вписването на 58 доброволни делби на земеделски земи и гори. 
Прието е, че съсобствениците предпочитат доброволно да уредят 
взаимоотношенията си. Значително е намален броят на делата по 
КТ - 8 при разгледани 20 през 2012 год. Може да се приеме, че 
тъй като предприятията на територията на общините не работят, 
съответно не възникват и трудови спорове, които да бъдат 
разрешени от съда. И в Районен съд – гр.Тетевен се отчита 
намаление на делата за производства по чл.410 и чл.417 от 
ГПК – 316 дела през 2013 год., при 589 през 2012 год. и 728 през 
2011 год.  

В Районен съд – гр. Троян се отчита най-голям дял от 
гражданските дела по облигационни искове – 119, следвани 
от делата по семейния кодекс – 85 / 46 за разводи, 28 за 
издръжки/, вещните искове – 30 / при 34 за 2012 год./, искове за 
делби – 21 / при 11 за 2012 год., 17 – за 2011 год. и 19 – за 2010 
год. /. Последните два вида дела бележат тенденция на 
сравнителна устойчивост на постъплението. През годината са 
разгледани 16 дела по Кодекса на труда / при 19 за предходната 
година 57 – през 2011 год. и 136 за 2010 год. /. Намалението на 
постъплението на последните дела спрямо предходните 
години се обяснява с това, че ликвидацията на големи 
предприятия в региона е довела до необичайно нарастване през 
предходните години на броя на подадените искове за изплащане 
на неизплатено възнаграждение на освободените работници. 
Отчита се леко намаление на делата по Закона за защита от 
домашно насилие – 10 при 17 за 2012 год. и толкова за 2011 год. 
и увеличение на делата по Закона за закрила на детето - 24 при 
11 през 2012 год. и толкова за предходната година. В Районен съд 
– гр.Троян единствено се отчита увеличение на производствата 



 48 

по чл.410 и чл.417 от ГПК – 1 000 при отчетени през 2012 год. 
852 – или увеличение със 148. 

 
През отчетната година районните съдилища Ловеч, 

Тетевен и Троян традиционно отчитат най-голям 
относителен дял наказателни дела от общ характер за 
общоопасни престъпления – предимно транспортни 
престъпления за управление на моторни превозни средства след 
употреба на алкохол или без надлежна правоспособност по 
чл.343б и чл.343 в от НК, за причинени телесни повреди при 
управление на МПС – съответно 97 дела в Районен съд – Ловеч, 
66 в Районен съд – гр.Тетевен и 89 в Районен съд – гр.Троян. 
В Районен съд Ловеч броят на разглежданите такива дела през 
отчетната година сравнително е намалял – с 41 спрямо 
предходната година и със 108 по-малко спрямо 2011 год. В 
районните съдилища гр.Тетевен и гр.Троян тези дела са се 
увеличили – съответно с 9 – Тетевен и 13 – Троян. В Районен съд 
– гр.Луковит е най-голям делът на разглежданите наказателни 
дела за престъпления против собствеността – 45 дела. 

В Районен съд – Ловеч на второ място традиционно са 
делата за престъпления против собствеността – 95 при 106 за 
2012 год. и 130 – през 2010 год. Следват делата за престъпления 
против стопанството – 29 при 38 за 2012 год. и 45 за 2011 год. 
/предимно по чл.234 и чл.235 от НК, по-малко по чл.234в от НК /. 
Установява се тенденция на намаление на разглежданите дела 
за такива престъпления. 

В Районен съд – Луковит на второ място е делът на 
делата за престъпления против стопанството – 35 дела, от 
които 32 дела са за неправомерно присъединяване към 
електропреносната или електроразпределителната мрежа или 
водоснабдителната система. Едва на трето място са делата за 
общоопасните престъпления 23 дела. Такъв вид структура на 
наказателната престъпност може да се обясни с голяма общност 
население с характерни черти за търсене на по-леки начини на 
препитание. 

В Районен съд – Тетевен на второ място е делът на 
делата за престъпления против собствеността – 60, като 
разликата с делата за общоопасни престъпления е 6 дела. На 
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следващо място е делът на престъпленията против стопанството - 
по чл.234 от НК – 5 дела, по чл.234 в от НК – осем дела за 
неправомерно присъединяване към електропреносна или 
електроразпределителна мрежа и за незаконна сеч по чл.235 от 
НК – 5 дела. На следващо място с традиционно по-голямо 
разпространение за региона са делата против личността – 17 
дела. Прави впечатление в този съд, че са разглеждани 12 дела за 
престъпления против брака, семейството и младежта / най-
много такива дела при съпоставяне с останалите районни 
съдилища /, като освен престъпления по чл.183 от НК за 
неплащане на издръжка, са разгледани и дела по чл.187, чл.191 и 
чл.193 от НК. Такава структурата на престъпността, която се 
извежда от делата, разгледани в този съд, може да се обоснове 
от една страна с обедняването на населението, както и с 
характера на голяма група от населението – живеещи 
традиционно на семейни начала без сключен граждански брак, по 
натура бързо и лесно преминаващи към саморазправа /. По 
посочените причини в този съд са разгледани и най-голям брой 
дела за хулиганство – 9 броя. 

В Районен съд – гр.Троян делата за престъпления против 
собствеността заемат второ място – 61 / при 52 за предходната 
2011 год. и 86 за 2011 год./, против стопанството – 30. 
Традиционно в този районен съд са разгледани най-голям брой 8 
дела за престъпления, свързани с наркотични вещества, 
докато в Ловеч са разгледани 5 такива дела, в Тетевен – 
четири, а в Луковит не са разглеждани такива дела. 

 
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.  
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СВЪРШЕНИ   ДЕЛА 
 
 През годината в Районните съдилища са свършени дела, 

както следва: 
 

СЪД 2013 год. 2012 год. Разлика спрямо 2012 г. 
РС-ЛОВЕЧ 3694 3993 – 299 
РС-ЛУКОВИТ   858   934 –  76 
РС-ТЕТЕВЕН 1201 1464 – 263 
РС-ТРОЯН 2388 2064 + 324 

ОБЩО 8141 8455 – 638 + 324 = – 314 
 

В Районен съд – гр.Ловеч 87,66% от поставените за 
разглеждане дела са приключили, като 87,68 % от тях са 
приключили в 3 – месечен срок, 76,86 % от всички дела, 
поставени на разглеждане са приключили в 3-месечен срок. 
При гражданските дела съотношението през 2013 год. е 
съответно – 87,71 % дела свършени, от тях 90,68% – в 
тримесечен срок, а спрямо поставените за разглеждане – 
79,53%. От наказателните дела 87,59% са приключили в края 
на годината. От тях в 3-месечен срок са свършени 82,75%. 
Спрямо поставените на разглеждане наказателни дела 
72,48% са свършени в тримесечния срок. В сравнение с 
предходната година, с не-голяма разлика, но се установява 
влошаване в тези показатели. 

В Районния съд – гр.Луковит до края на отчетния 
период 82,24 % граждански дела са приключили, от тях 
88,92% - в 3-месечен срок, спрямо всички поставени за 
разглеждане – 73,13 % са приключили в този срок; при 
наказателните дела 87,09% дела са приключени и 87,75 % от 
тях са приключили в 3 – месечен срок, спрямо всички 
поставени за разглеждане наказателни дела 76,42 % са 
приключени в 3-месечен срок. 

В Районен съд – гр.Тетевен са приключени 92,81 % от 
гражданските дела, от тях – 91,55% в 3 – месечен срок. 
Спрямо поставените на разглеждане дела 84,97% са решени в 
тримесечния срок. 91,09% от наказателните дела са 
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приключени и от тях 90,43% – в тримесечен срок. Спрямо 
поставените на разглеждане наказателни дела свършени в 3-
месечен срок са 82,37% дела.  

В Районен съд – гр.Троян са свършени 91,32 % от общия 
брой за разглеждане граждански дела и 92,92% от тях са 
свършени в тримесечен срок. Спрямо поставените на 
разглеждане общо граждански дела 84,85% са свършени в 
тримесечен срок. 91,06% от наказателните дела са свършени 
в края на отчетната година и от тях 91,13% - в тримесечен срок. 
От поставените на разглеждане наказателни дела 82,98% са 
свършени в 3-месечен срок.  

Видно е, че в Районен съд – гр.Тетевен делът на 
приключилите граждански дела е най-висок, следван 
съответно от Районни съдилища Троян, Ловеч и Луковит; делът 
на приключили в 3-месечен срок граждански дела е най-
висок в Районен съд – гр.Троян, следват Районен съд 
гр.Тетевен, Ловеч и Районен съд Луковит. Делът на 
приключилите наказателни дела е най-висок в Районен съд – 
Тетевен и Районен съд – Троян / разликата е 0,03% /, Ловеч и 
Луковит / разликата е 0,5 % /, с най-висок дял приключили в 
3-месечен срок наказателни дела е Районен съд – гр.Троян, 
следван от Тетевен, Луковит и Ловеч. 

С изключение на Районен съд – Троян, останалите 
районни съдилища отчитат леко занижение на постигнатите 
през предходната година добри резултати по приключване на 
делата и приключването им в по-кратки срокове, което до 
голяма степен се дължи на продължителни отсъствия на някои 
съдии. 

 
В Районен съд – гр.Ловеч от свършените 232 наказателни 

общ характер дела са приключили с одобряване на постигнати 
споразумения 166, което съставлява 71,55 % от свършените 
дела / през 2012 год. това съотношение е било71,14 %, през 2011 
год. – 66,67 % /. С присъди са свършени 56 дела и са били 
прекратени 10 дела. Останали несвършени в края на годината са 
33 дела / при 37 за 2012 год. и 39 – за 2011год./. Съкратено 
съдебно следствие е проведено по 25 дела / с 6 повече спрямо 
2011 год. /, което съставлява 10,78 % спрямо свършените дела и 
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44,64 % спрямо свършените дела с постановени присъди. 
Разгледани са 40 бързи производства / при две за 2012 год. и 
шест за 2011 год. /. През годината са прекратени и върнати на 
прокуратурата 8 дела / 3,02% от внесените прокурорски 
актове – общо 265 /, от които 3 – с разпореждане на съдията-
докладчик и 5 – с определение от съдебно заседание. По едно 
дело постановената присъда е била отменена от въззивния съд и 
делото върнато за ново разглеждане на Районна прокуратура. 
Разгледани са 48 производства по глава двадесет и седма от НПК 
– за налагане на административни наказания по реда на чл.78а от 
НК, от които в края на отчетния период са свършени 44 - 
прекратени са били и върнати на прокурор осем дела, а по 
останалите 36 е постановено решение по същество. В този съд е 
голям делът на делата за принудителни медицински мерки – 
115, което е обяснимо с обстоятелството, че в гр.Ловеч е 
Държавната психиатрична болница. 

През отчетната 2013 год. председателят и в негово 
отсъствие зам.председателят на съда са издали 481 
разпореждания за осигуряване достъп до данните на 
мобилните оператори по реда на чл.250в от ЗЕС / с 208 повече 
спрямо 2012 год. и с 238 повече спрямо 2011 год. /. Направени 
са 2 отказа за осигуряване на достъп. 

В Районен съд Луковит по 67 дела от свършените 107 
наказателни дела от общ характер е одобрено споразумение, 
което съставлява 62,62% от свършените дела. В този съд 
относителният дял на приключилите по този ред наказателна 
дела е най-нисък. По 30 дела споразумението е било постигнато в 
съдебно заседание. 11 дела /10,28% от свършените дела и 27,5 % 
от свършените с постановени присъди дела / са решени след 
провеждане на съкратено следствие. Разгледани са десет бързи 
производства / през 2012 год. беше отчетено само 1 бързо 
производство /. Прекратени и върнати на прокурор са четири 
дела / 3,05 % от внесените прокурорски актове /, от които две са 
върнати с разпореждане на съдия докладчик и две – с 
определение от съдебно заседание.Разглеждани са 29 дела по 
глава 27 от НПК за налагане на административно наказания по 
чл.78а от НК, 25 от тях са приключили и четири са останали 
висящи в края на периода. Отчита се значително увеличение на 
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наказателните дела от частен характер – 21, през 2012 год. са 
били 9, а през 2011 год. – 4. Тези дела се разглеждат много 
трудно, бавно, разпитват се свидетели, които дават 
противоречиви показания и трудно се изяснява обективната 
истина. В Районен съд – гр.Луковит е най-голям делът на 
частните наказателни производства за принудителни 
медицински мерки – 132 дела, свързано дейността на 
Психиатричната болница – Карлуково на територията на района. 

В Районен съд – гр.Тетевен са приключили по реда на 
глава двадесет и девета 111 наказателни производства /63,79 
от свършените наказателни общ характер дела – 174 / . 82 от 
споразуменията са внесени за одобряване от прокурор и 
останалите 29 споразумения са постигнати в съдебна фаза. 21 
наказателни дела / 12,07 % от свършените наказателни дела и 
33,33 % от делата с постановени присъди / са решени след 
провеждане на съкратено съдебно следствие. От разглежданите 
наказателни дела 16 са образувани като бързо производство, 5 
– като незабавно производство. Всички те са приключили със 
споразумение. Разгледани са 26 дела по реда на глава 27 от 
НПК, като са решени 24 и две са останали висящи. Прекратени 
и върнати на прокурор са били 2 дела – с разпореждане на 
съдията докладчик /1,15%/. В този съд наказателните дела от 
частен характер също бележат увеличение – 13 при 12 през 2012 
год. и 8 през 2011 год. 

В Районен съд – гр.Троян са приключили с одобрени 
споразумения 165 наказателни дела, което съставлява 85,49 % 
от свършените наказателни общ характер дела. В сравнение с 
останалите районни съдилища относителният дял на свършените 
по този ред дела е най-висок /следва Ловеч – 71,55% /. 18 
наказателни дела / 0,09% от свършените наказателни дела и 
64,28 % от приключилите с присъда / са разгледани като 
съкратени съдебни следствия. Разгледани са 26 бързи 
производства и 8 – незабавни /. През 2012 год. по този ред са 
били отчетени 6 бързи и 2 незабавни производства /. Прекратено 
и върнато на прокурор с разпореждане на съдията докладчик 
е било 1 дело / 0,47 спрямо внесените за разглеждане 
прокурорски актове / Разглеждани са 31 дела по глава 27 от 
НПК за налагане на административно наказание по реда на чл.78а 
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от НК, приключили са 25 от тях и 6 са останали висящи в края на 
отчетния период. 

Видима е тенденцията чрез използване на особените 
правила по глави 24, 25, 27, 29 от НПК в Районните съдилища 
да се постига скъсяване срока от постъпване на делото – до 
постановяване на съдебен акт. В сравнение с предходни години 
се установява значително увеличение на делата, внасяни за 
разглеждане като бързи производства и дори като незабавни 
производства / особено в Тетевен и Троян /, което е в 
зависимост от работата на органите на досъдебното производство 
и прокуратурата. 

 
В Районен съд – гр. Ловеч са съдени 284 лица по внесените 

от прокуратурата актове и са осъдени 248 лица, осем от тях- 
непълнолетни 8 / с 16 непълнолетни по-малко спрямо 
предходната година /. На 132 лица е наложено наказание 
лишаване от свобода до 3 години и на 82 от тях изпълнението на 
наказанието е отложено на основание чл.66 от НК, на две лица е 
наложено наказание лишаване от свобода над три години. По 
отношение на 90 лица е наложено наказание пробация. 
Оправдани са 3 лица, което е 1,06% от съдените лица и 1,21% 
спрямо осъдените. 

Съотношението постановени осъдителни актове / общо 
232 / спрямо внесените за разглеждане от Районна прокуратура 
актове – обвинителни актове, споразумения - общо 265 / е 
87,55% / през 2012 год. е отчетено съотношение – 88,96%, през 
2011 год. – 86,11 %/. 

В Районен съд – гр. Луковит са съдени 134 лица и са 
осъдени 124 лица, от които 6 – непълнолетни. По отношение на 
59 лица е наложено наказание лишаване от свобода до 3 години, 
като това наказание е отложено на основание чл.66, ал.1 от НК по 
отношение на 45 лица. По отношение на три лица е наложено 
наказание над три години лишаване от свобода. На 57 лица е 
наложено наказание пробация с различни пробационни мерки. 
Оправдани са 3 лица по осем наказателни дела, което 
съставлява 2,20% спрямо съдените и 2,4% спрямо осъдените 
лица.  
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Съотношението внесени прокурорски актове /131 /– 
осъдителни присъди / без оправдателните – 104 / е 79,39 %. 
През 2012 год. това съотношение е отчетено като 85,04%. През 
2011 год. е било 87,27%. 

В Районен съд – гр. Тетевен са съдени 249 лица, осъдени 
са 241 лица, от които 17 - непълнолетни. На 140 лица е 
наложено наказание лишаване от свобода до три години, като 
изпълнението по отношение на 100 от тях е отложено на 
основание чл.66, ал.1 от НК. На 1 лице е наложено наказание 
лишаване от свобода над 3 години, на 86 лица е наложено 
наказание пробация. Оправдани са по три дела 3 лица, което е 
1,2% спрямо съдените лица и 3,32% спрямо осъдените. 
Съотношението осъдителни присъди – внесени прокурорски 
актове за разглеждане е 93,51%. През 2012 год. това 
съотношение е било 92,95%, през 2011 год. е отчетено 87,27%. 

В Районен съд – гр. Троян са съдени 217 лица и са осъдени 
216 лица, от които 11 – непълнолетни. На 122 осъдени е 
наложено наказание лишаване от свобода до 3 години, на 94 от 
тях изпълнението е било отложено на основание чл.66 ал.1 от НК. 
На едно лице е наложено наказание лишаване от свобода над 3 
години. Пробация е наложена по отношение на 84 лица. 
Оправдано е едно лице, което е 0,46% от съдените лица и 
толкова от осъдените лица.  

Съотношението внесени прокурорски актове – 
постановени осъдителни присъди е 90,19 %. През 2012 год. 
това съотношение е било 90,20 %, през 2011 год. е отчетено 
88,43%. 

 
Извън настоящия анализ на разгледаните от районните 

съдилища дела остават административно-наказателните 
дела, които обаче съставляват голям дял от наказателните 
дела. С изключение на Районен съд – Ловеч, където през 2013 
год. са разгледани 642 такива дела / с 43 по-малко спрямо 2012 
год. и със 183 по - малко спрямо 2011 год. /, в останалите три 
съдилища броят за разглеждане на тези дела е увеличен – 
Районен съд – Луковит – 161 / при 116 за 2012 год. и 110 за 2011 
год. /; Районен съд – Тетевен – 183 / при 111 за 2012 год. и 142 – 
за 2011 год. / и Районен съд – гр.Троян – 254 / при 222 за 2012 
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год., 152 – за 2011 год. /. Независимо от увеличението на 
постъпленията, кадровите проблеми, в Районен съд – Ловеч са 
приключили 77 % от делата, в Районен съд – Луковит – 87 % са 
приключили в 3 – месечен срок, в Тетевен – 91,01 % са решени 
също в тримесечен срок и в Районен съд – Троян са останали 
несвършени само 58 дела, постъпили през последните два месеца 
на отчетната година. 

Законодателната промяна, отменяща ограниченията за 
обжалване на административни актове с наложени минимални 
размери санкции оказа влияние на постъплението на АНД. 
Всички съдилища отчитат големия обем работа по тях. Съдиите 
следва да познават добре нормативните актове, за да могат да 
отговорят на възраженията в жалбите и да постановят 
компетентно изготвени съдебни актове. Тъй като тези актове 
подлежат на касационно обжалване пред Административния съд 
– Ловеч / съд, който е извън системата на „общите съдилища” /, 
трудно може да се установи уеднаквена практика. 

Многократно е обсъждан между съдиите от региона 
въпросът за законодателна промяна, при която този вид дела 
да се изведат от компетентността на общите съдилища и да се 
предоставят за разглеждане на административните съдилища 
или ако се запази компетентността на районните съдилища, 
да се върне касационното обжалване пред окръжните 
съдилища. Така не би се губила връзката между инстанциите 
и компетентните съдилища, които да решат този вид дела с 
окончателен съдебен акт. 

 
 

НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИЛИЩАТА 
 
 
Натовареността на съдилищата за последните три години, 

при съобразяване действително отработените човекомесеци е, 
както следва: 
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Отработени 
човекомесеци 

Спрямо общо 
разглежданите 

Спрямо 
свършените Съд Години 

Гр. Нак. Гр. Нак. Гр. Нак. 
2013 50 48 54,56 33,23 47,85 29,10 
2012 52 48 52,46 40,58 46,27 36,92 Районен съд - Ловеч 
2011 60 48 43,22 46,56 39,82 42,04 
2013 30 33,63 28,60 
2012 36 28,44 25,94 Районен съд - Луковит 
2011 34 36,56 34,15 
2013 24 24 31,88 22,46 29,58 20,46 
2012 24 24 44,21 21,25 41,50 19,50 Районен съд - Тетевен 
2011 24 24 49,83 23,25 46,67 21,76 
2013 56 46,75 42,64 
2012 68 33,49 30,35 Районен съд - Троян 
2011 72 36,28 33,86 

 
Видно е, че най-голяма е натовареността на 

гражданските съдии в Ловешкия 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. 

 
За качеството на изготвените актове до голяма степен 

критерий са резултатите от обжалването им. 
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В Районен съд – гр. Ловеч през годината от 497 обжалвани 
акта са се върнали след инстанционна проверка 457 съдебни акта 
/ присъди, решения и определения /. Върнати след инстанционна 
проверка са 212 гражданско съдебни акта, от тях потвърдени 
са 125 / 58,96 %/. Отменени изцяло на различно основание са 72 
/ 33,96% /.От върналите се с резултат 245 наказателни акта 185 
са потвърдени – 75,51 %, отменени са на различни основания 
60 – 24,49%/.  

В Районен съд – гр. Луковит са обжалвани и протестирани 
91 съдебни акта – 10 % спрямо общосвършените и спрямо 
свършените със съдебен акт – 13 %. Върнати от инстанционна 
проверка са 30 граждански акта. По 14 дела съдебните актове 
са били потвърдени, което съставлява 46,67 %. Отменени са 
били 8 акта – 26,67%. Върнати след инстанционна проверка 58 
обжалвани наказателни съдебни актове. По 36 дела актовете 
са потвърдени, което съставлява 62,06% и по 24 дела актовете 
са били отменени / 17,24 % /. 

В Районен съд – гр.Тетевен са обжалвани 55 граждански 
дела и 104 наказателни дела. Върнати са след инстанционна 
проверка 53 гражданскосъдебни актове, от които потвърдени – 
35 съдебни акта – 66,08% от делата с резултат от 
инстанционната проверка, отменени са 12 – 22,64%. Върнати 
след инстанционна проверка обжалвани 110 
наказателносъдебни актове, от които са потвърдени – 78, 
което съставлява 70,91 % от делата, постъпили с резултат, 21 
съдебни акта са отменени – 19,09 %. 

В Районен съд – гр.Троян са върнати след инстанционна 
проверка общо 67 съдебни актове по граждански дела, от които 
са потвърдени от по-горната инстанция 33 съдебни акта – 
49,25%, и 25 акта са изцяло отменени – 37,31%. Върнати след 
инстанционна проверка са 127 наказателносъдебни акта. 
Потвърдени са 81 акта – 63,78% от постъпилите с резултат, 
отменени 18 съдебни акта – 25,2%. 

Видно е от тези данни, че най-голям дял потвърдени 
актове след инстанционни проверки имат наказателните 
съдии при Ловешкия районен съд, следвани от съдиите при 
Районен съд – Тетевен, Троян и Луковит. Най-добри резултати 
по граждански дела след инстанционни проверки показват 
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съдиите при Районен съд Тетевен, следвани от съдиите в 
Районен съд Ловеч, Троян и Луковит. Най-малко отменени 
актове имат гражданските съдии при Районен съд – Тетевен, 
следвани от съдилищата Луковит, Ловеч и Троян. Най-малко 
отменени наказателни актове имат съдиите при Районен съд – 
гр.Луковит, следвани от съдилищата Тетевен, Ловеч и Троян.  

 
 

СЪДЕБНО   ИЗПЪЛНЕНИЕ 
 

В районните съдилища – Ловеч, Луковит, Тетевен и Троян 
щатът на държавните съдебни изпълнители през 2013 год. е 
попълнен. В Районен съд – гр. Ловеч по щат са трима съдебни 
изпълнители. В края на м.януари 2013 год.беше назначена г-жа 
Таня Георгиева, но само след месец и половина тя излезе в 
отпуск по болест преди отпуск за раждане.Фактически работиха 
двама съдебни изпълнители. В Районен съд – гр. Луковит, 
гр.Тетевен и гр.Троян по щат е по 1 бройка. 

От м.ноември 2013 год. на територията на региона 
започнаха работа двама частни съдебни изпълнители. 

Ръководителката на съдебно-изпълнителната служба при 
Районен съд – гр.Ловеч е с дългогодишен опит и често е търсена 
за оказване помощ на по-младите колеги. Независимо от 
полаганите усилия, както и през предходните години, цифрово 
резултатите от работата на тези служби не са задоволителни, 
което не се дължи на неизпълнение задълженията от страна на 
съдиите-изпълнители. 

През отчетния период в Съдебно-изпълнителната служба 
при Районен съд – гр. Ловеч са постъпили 731 изпълнителни дела 
/ с 21 по-малко спрямо 2012 год. и със 72 по- малко спрямо 2011 
год./, но са останали висящи от предходната 3 553 дела или за 
разглеждане общо са били 4284 дела при 3 806 дела за 2012 год. 
и 3491 дела през 2011 год. 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.  

Общата сума за събиране през отчетната година по 
всички изпълнителни дела / постъпили и висящите в 
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началото на отчетния период/ е била 60 650 966 лева / с 
11 314 486 лв. повече спрямо 2012 год., когато тази сума е била 
49 336 480 лв. /, през 2011 год. сумата за събиране е била 
39936280 лв. 

В полза на държавата / публични и частни държавни 
вземания / е следвало да се съберат 1 991 424 лв., в полза на 
юридически лица – 55 805 853 лв. и в полза на граждани – 
2 853653 лв. 

През 2013 год. държавните съдебни изпълнители са 
свършили 407 дела, като 160 от тях са свършени поради 
реализиране на вземането, 156 са свършени по други причини и 
91 са изпратени на друг съдебен изпълнител. Останали 
несвършени в края на отчетния период са 3 877 дела. 

През отчетната година са събрани 2 028 847 лв., през 2012 
год. са били събрани 1 429 812 лв. или с 599 035 лв. по-малко. 

Държавните съдебни изпълнители са изключително 
натоварени – средно месечно всеки от тях е имал за 
разглеждане по 178,5 изпълнителни дела при 159 през 2012 
год. и 145 дела през 2011 год. 

Увеличаване размера на постъпващите изпълнителни дела и 
сумите, които следва да се събират по тях се дължи на 
продължаващата икономическа криза, все по-нарастващата 
невъзможност на гражданите и фирмите да обслужват 
задълженията си и на голямата като цяло в страната 
вътрешнофирмена задлъжнялост. Все повече кредитополучатели 
не могат да обслужват кредитите си. Показателен пример в това 
отношение е фактът, че повече от половината от постъпилите 562 
изпълнителни дела в полза на юридически лица, са от банки. 
Продължава да стои проблемът с необезпечените вземания. 
Големи по размер несъбрани вземания се дължат по сравнително 
малко на брой дела, по които липсват надлежни или достатъчни 
обезпечения за удовлетворяване на взискателите. 

В Съдебно изпълнителната служба при Луковитския 
районен съд са постъпили 104 дела / с 19 по-малко спрямо 2012 
год. /, от които 18 дела за вземания на юридически лица, 26 дела 
– с взискатели юридически лица – банки, 38 дела с взискатели - 
физически лица, 20 дела – за публични държавни вземания и 2 – 
обезпечителни мерки. През годината са били свършени 138 дела, 
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/през 2012 год. са били приключени 154 дела, през 2011 год. са 
приключени 121 дела/. Събраните суми за 2013 год. са 1 188 928 
лв., през 2012 год. са били събрани 903 976 лв., през 2011 год. са 
били събрани 224 555 лв.  

В края на отчетния период са останали за събиране са 
4 352 693 лв. по 556 дела. 

През годината са постъпвали 5 жалби против действията на 
държавния съдебен изпълнител, едната е оставена без уважение, 
по останалите четири е прието че са недопустими и жалбите са 
оставени без разглеждане. 

В Съдебно изпълнителната служба при Тетевенския 
районен съд са постъпили 308 изпълнителни дела при 215 за 
2012 год. и 278 през 2011 год. Останали са висящи от 2012 год. 
1260 дела при  1 119 през 2012 год. и при 1088 дела за 2011 год. 
Свършени и прекратени са били 167 дела и са събрани 
485 300 лв. при събрани през 2012 год. 463 858 лв. и през 2011 
год. – 349 265 лв. 

Останали несъбрани са били през 2013 год. 23 664 905 лв. 
при 22 664 821 лв. през 2012 год. и 23 989 232 лв. за 2011 год. 
Отчита се, че значителна част от несъбраните суми се дължи 
по неголям брой дела. От останалите несвършени дела една 
голяма част са за малки по размер дължими суми, но с оглед 
икономическото положение на гражданите в двете общини – 
Тетевен и Ябланица, значително е затруднено събирането им. 

В съдебно-изпълнителната служба при Районен съд - гр. 
Троян са постъпили 604 изпълнителни дела за сума в размер 
на 16 692 561 лв. при 491 през 2012 год. за обща сума  14 825 362 
лв. и при 757 за 2011 год. Свършени са били 85 дела, 161 са 
прекратени по други причини и 40 дела са били изпратени по 
компетентност на друг съдебен изпълнител. Събрани са 
1 456475 лв. – със 105 471 лв. повече спрямо предходната 
година. 

В края на 2013 год. са останали висящи 3 108 
изпълнителни дела за вземания в общ размер на 69 360 473 
лв. 

Причините за неизпълнението се посочват във всички 
доклади за дейността на районните съдилища и те се повтарят от 
години: от законодателен характер; от икономически характер – 
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закриване на предприятия и фирми, изпадането им в 
неплатежоспособност; 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. Напускат страната, още повече, че 
принудителна административна мярка по чл.76, т.3 от Закона за 
българските документи за самоличност е вече не се прилага 
поради обявяването й за противоконституционна. Голяма част от 
изпълнителните дела са висящи от предходни години и все по-
трудно може да се стигне по тях до събиране на дължимите суми. 
Банките са отпускали кредити, които в повечето случаи са били 
недостатъчно обезпечени. Отчита се, че висящите големи по 
размер несъбрани вземания се дължат по сравнително малък брой 
дела, по които липсват обаче надлежни или достатъчни 
обезпечения за удовлетворяване на взискателите. 

При общ анализ на работата на съдебно-изпълнителните 
служби, въпреки ниската събираемост, може да се отчете 
положителна насоченост, проявен професионализъм и 
добросъвестност, видно от отражението по показателите брой 
разгледани и свършени дела. 

За да може съдебното изпълнение да работи ефективно е 
необходима законодателна промяна, при която длъжникът ще 
бъде лишен от възможност умишлено да бави изпълнителния 
процес, което от своя страна ще доведе до бързина и 
положителен резултат в самото производство. По този начин би 
се стигнало до действително изпълнение на съдебните актове, с 
което ще нарасне доверието на гражданите в съдебната система. 

 
 

 
СЪДИИ  ПО  ВПИСВАНИЯТА 

 
 

През отчетната година щатът на съдиите по вписванията в 
четирите районни съдилища беше попълнен – в Районен съд 
Ловеч са двама съдии по вписванията, в Луковит, Тетевен и 
Троян – по един. 
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В Районен съд – гр.Ловеч са били извършени общо 8 724 
вписвания, от които съдията по вписвания Венета Василева – 
3618 вписвания, а съдия по вписванията Катя Добрева – 3 614 
вписвания 

По видове вписванията се били 2 740 продажби, дарения – 
495, аренди – 2 257, законни ипотеки – 25, договорни ипотеки – 
157, заличаване на ипотеки – 145, възбрани – 344, вписани искови 
молби – 69, делби – 130, обявени завещания – 19, ограничени 
вещни права – 68, констативни нотариални актове – 404, актове 
за държавна собственост – 854 и за общинска собственост – 18. 
Отчита се стриктно и точно изпълнение на функциите от съдиите 
по вписванията. 

В Районен съд – Луковит в службата по вписвания са били 
образувани 4 253 дела / през 2012 год. са отчетени 4 102 дела, 
през 2011 год. са били 1 176 и през 2010 год. са били 797 /. 
Направени са 5232 вписвания. Установява се трайна тенденция 
на увеличаване обема на работа. През отчетната година е 
постановен един отказ от вписване. 

В Районен съд – Тетевен са извършени 2 973 вписвания 
от които 577 продажби, 104 дарения, 6 замени, 132 договори за 
наем, 388 договори за аренда, 32 договорни ипотеки, 30 
заличавания на ипотеки, възбрани на ДСИ и на ЧСИ – 164, 
договори за доброволна делба – 58, актове за общинска 
собственост 9982, за държавна собственост 9, 182 констативни 
нотариални актове и др. В сравнение с предходната 2012 год. се 
констатира увеличение  на броя на извършените вписвания 
със 769, спрямо 2011 год. – увеличение с 1 117. 

В Районен съд – гр.Троян службата по вписванията е 
осъществила 3 650 вписвания, средно месечно – по 304 
вписвания, като броят на вписванията спрямо 2012 год. се е 
увеличил със 784 вписвания – увеличение с 27,35 %. 
Образувани са били 2044 нотариални дела  - с 473 повече от 
предходната 2012 год.Издадени са били 845 удостоверения и са 
предоставени 440 справки. През година не е постановяван отказ 
за вписване. 

И през отчетната година съдиите по вписванията са 
изпълнявали с професионализъм задълженията си и независимо, 
че са отделени службите по вписвания, е осигурена добра 
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организация на работа, обработването на приетите молби и 
актове става бързо и прецизно. Въведена е компютъризирана 
система за вписване и съхраняване на данни свързани с 
недвижимото имущество. 

Продължава доброто взаимодействие с нотариусите, които 
са регистрирани в района на съдилищата. 

 
 
В заключение искам да кажа, че след така направения 

анализ по делата за разглеждане, свършените дела и срока за 
решаването им, натовареността на съдиите, следва да бъде 
дадена много добра оценка на районните съдилища от 
региона, на всички съдии и председателите на съдилищата за 
добре създадената организация. 

Към всички нас и през настоящата година се отправят 
изисквания за изпълнение вменените ни от Конституцията на 
Република България, Закона за съдебната власт задължения за 
съзнателно, компетентно и добросъвестно прилагане на законите, 
за утвърждаване на правилна наказателна политика и скъсяване 
процеса до постановяване на окончателния съдебен акт. Тези 
задължения не се удават лесно при постоянната промяна на 
законите, понякога недостатъчно прецизна, което води до 
нееднозначното им тълкуване и прилагане. 

През настоящата година предстоят кадрови промени във 
връзка с изтичане мандатите на административните ръководители 
в Окръжен съд, Районните съдилища Ловеч и Тетевен, 
непопълнен е щатът на съдиите в Районен съд – гр.Троян. Да се 
надяваме, че ще бъдат попълнени и запазени всички щатни 
бройки на магистрати и служители и под ръководството на 
новоизбраните ръководители съдебните органи да отчетат още 
по-добри резултати. 

Считам, че в съдилищата в Ловешкия регион имат сили 
и възможности да се справят с предизвикателствата, които 
нашето съвремие налага. 

 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОС – ГР. ЛОВЕЧ: 


