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ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪДИЛИЩАТА ОТ РЕГИОНА 
НА ОКРЪЖЕН СЪД – ГР.ЛОВЕЧ ЗА 2009 ГОДИНА 

 
 
 
 

Изминалата 2009 год. за съжаление ще се запомни от  
работещите в съдебната система на страната с развихрилия се 
скандал около 27-годишен бизнесмен от гр.Плевен и 
многобройните критики в цялост на системата. 

За редовите, съзнателно работещи и отговорни магистрати и 
служители в съдебната система оставаше болката и 
разочарованието. Трудът им беше принципно подлаган на 
отрицание и непризнание. 

Предизвикателство беше пред тези съдии в тази обстановка 
да положат максимално усилия при условията на не винаги 
добронамерения обществен натиск да решават делата, 
ръководейки се само и единствено от закона и установеното по 
делата; в практиката да установяват обществено оправдани ли са 
честите промени в законовите разпоредби и същевременно да не 
позволяват да изостане ежедневната им подготовка и обучение. 

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 и Плана за действие по 
показателите за напредък в областта на съдебната реформа, 
борбата с корупцията и организираната престъпност. 

Съдебните служители с добрата си работа допринасят в не 
малка степен да се отстоява доброто име на съдилищата в 
региона. 
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О   К   Р   Ъ   Ж   Е   Н      С   Ъ   Д   -   ГР.Л   О   В   Е   Ч 
 
 
През 2009 год. Окръжен съд – гр.Ловеч е осъществявал 

правораздавателната си дейност на територията на Област – 
Ловеч, която е 4128 кв.км и граничи със Софийска, Пловдивска, 
Габровска, Великотърновска, Плевенска и Врачански области. 
Населението на областта е 157 407 души с преобладаващо 
градско население – около 61 %. Градовете са 8, а селата 101. 

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. Всички щатни бройки са 
заети. До м.август на изминала година съдия Зорница Ангелова 
беше в отпуск за отглеждане на малко дете. В такъв отпуск до 
м.октомври беше и съдия Павлова. След завръщането си ползваха 
и платения си годишен отпуск. Работата в непълен състав, най-
вече отсъствието на граждански съдии през по-голямата част от 
годината, внесе известни затруднения в организацията на 
работата на съда.Не беше обособен втори състав за разглеждане 
на граждански дела първа инстанция по общия ред, налагаха се 
промени и във въззивните граждански състави. Това неминуемо 
се отрази до известна степен на някои от показателите в 
дейността. 
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На 06.07.2009 год. изтече мандатът на Административния 
ръководител – председател; на 10.11.2009 год. изтече мандатът на 
заместника на ръководителя – съдия Милена Вълчева и на 
13.12.2009 год. – мандатът на втория заместник на 
административния ръководител – съдия Севда Дойнова. От 
07.07.2009 год. тече втори мандат на председателя, съответно – от 
18.12.2009 год. – вторият мандат на съдия Вълчева като 
заместник по гражданските дела и едва от 27.01.2010 год. – 
вторият мандат на съдия Дойнова – като заместник по 
търговските дела. 

Създадената организация на разпределение на работата 
между административния ръководител и заместниците от 
предходни години се запази, поради това, че вторият заместник 
беше назначен през настоящата година. Председателят образува, 
наблюдава и разпределя наказателните дела, образува търговски 
и гражданските дела първа инстанция, въззивните граждански 
дела, частните наказателни и граждански дела, администратира 
жалбите, извършва периодично проверки по спрените дела, 
произнася се по молбите за издаване на изпълнителен лист. Това 
е голяма по обем дейност, но по този начин се осигурява 
наблюдение върху движението на делата. Госпожа Вълчева 
насрочва и разглежда граждански дела първа инстанция. Госпожа 
Дойнова продължи да осъществява наблюдение по съвместната 
дейност с Агенцията по вписванията във връзка с 
пререгистрацията на едноличните търговци и търговските 
дружества, председателства и състав, разглеждащ въззивни 
граждански дела. Заедно със съдия Константинова разглеждаха 
първа инстанция дела от търговски характер и се произнасят по 
заявленията за регистрация и вписване промени в 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. 

През настоящата година, независимо от това, че отсъстваха 
съдии, разглеждащи въззивни граждански дела и се налагаше 
промяна на състави, се следеше определените чрез програмния 
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продукт докладчици да приключват съответното дело със 
съдебен акт. В редките случаи, когато това се налагаше, 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. 

Съдиите в Окръжен съд – гр.Ловеч са с продължителен 
юридически и съдийски стаж. Към 10.02.2010 год.: 

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

Антоанета Монева ВКС 31 6 28 27 9 13 
Милена Вълчева  ВКС 20 4 27 18 3 10 
Севда Дойнова ВКС 27 3 14 15 6 10 
Йовка Казанджиева ВКС 19 4  19 4  
Поля Данкова ВКС 17 7 23 17 7 23 
Евгения Павлова Иванова     ВКС 19  21 17 2 21 
Татяна Митева ВКС 16 8 8 16 8 8 
Иван Иванов ВКС 15  5 15  5 
Николинка Димитрова ВКС 26 2 26 9 5 10 
Магдалена Станчевска ВКС 13 6 18 11 5 27 
Емил Давидов АС 14  11 14  11 
Иваничка Константинова АС 23 6 9 7 3 20 
Васил Анастасов ОС 10 3 29 10 3 29 
Зорница Ангелова ОС 13 5 10 12 5 10 
Пламен Пенов  5 7 11 2 10 24 

 
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 по делата първа инстанция 
и в състав с двама граждански съдии – по делата - въззивна 
инстанция. 

Граждански дела първа инстанция до м.декември 2009 год. 
се разглеждаха от съдия Вълчева, а след връщането на съдия 
Ангелова от отпуск за отглеждане на малко дете, се обособи 
втори състав за разглеждане на такива дела. Търговските дела, 
включително делата за несъстоятелност, се разглеждаха от 
съдиите Дойнова и Константинова. Обособени бяха два състава, 
които разглеждат въззивни граждански дела – първи състав - 
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Дойнова, Димитрова, Константинова и втори състав – 
първоначално Данкова – председател, от м.ноември Павлова - 
председател, Митева и младши съдията Пенов. Гражданските 
съдии разглеждаха и частните граждански дела, участваха в 
състави по частни въззивни наказателни дела, в разширени 
състави по наказателни общ характер дела. 

Всички съдии се стремят да поддържат теоретическата си 
подготовка на високо ниво и да прилагат знанията си в 
практиката. Наказателните съдии са участвали в семинари, 
обучения за разследване и разглеждане на дела за организирана 
престъпност, пробацията като наказание и принудителни мерки, 
защита правата на пострадалите, полицейско сътрудничество по 
наказателни дела и др., гражданските съдии – семинари за 
прилагането на новия ГПК, заповедното производство, семинари 
за международно сътрудничество по граждански дела, правата и 
свободите на гражданите по Европейската конвенция за права и 
свободи и други актуални и необходими за работата ни като 
съдии в страна – член на Европейския съюз теми и проекти. 
Всеки съдия с желание посещава организираните от Националния 
институт на правосъдието обучения за повишаване на 
теоретическата си подготовка. 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. През м.май 2009 год. в с.Рибарица 
Ловешка област организирахме семинар - изнесено обучение, 
финансирано от НИП, за проблемите по приложението на новия 
ГПК с участието на Красимир Влахов – лектор към НИП. 

Персоналната оценка за всеки от съдиите е много добра  
Малки изключения се явяват за забавено предаване на 
изготвените съдебни актове. Съдиите излизат в 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 през отчетната 
година са 29 по щат : 

- съдебен администратор; 
- главен счетоводител; 
- мрежови системен администратор; 
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- счетоводител-касиер; 
- 8 съдебни секретари, от които двама във фирмено 
отделение; 

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

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

Г-жа Севдалина Павлова – деловодител изпълнява 
задълженията и на завеждащ секретна регистратура. 

След продължителен отпуск за отглеждане на малко дете се 
завърна г-жа Теменужка Василева – деловодител във фирмено 
отделение. От 06.10.2009 год. излезе в отпуск по болест 
/бременност/ г-жа Аксения Кръстева. От 16.12.2009 год. излязоха 
в пенсия за прослужено време и възраст главният счетоводител 
Веска Петрова и деловодителката в архивната канцелария Радка 
Хаджиева. Г-жа Петрова е назначена с временен трудов договор 
да изпълнява задълженията на главен счетоводител до 
провеждане на конкурс. 

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 организираните 
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. 

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

Съотношението магистрати – служители е по-малко от 1 
към 2. 

В условията на икономическа криза не намирам, че имаме 
нужда от промяна в щата, достатъчно е да се запази освободената 
засега щатна бройка за деловодител. 

 
 
ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА В ОКРЪЖЕН СЪД-ГР. ЛОВЕЧ 

 
 

ДЕЛА  ЗА  РАЗГЛЕЖДАНЕ 
 
 

През отчетната 2009 год. в Окръжен съд – гр.Ловеч са 
постъпили за разглеждане общо 1440 дела – със 161 дела 
повече от постъпилите през 2008 год. и с 518 – по-малко от 
постъплението през 2007 год. Констатираното известно 
увеличение на броя на постъпилите дела не е така съществено и 
не води до извод за определена тенденция при движението на 
делата. Към 31.12.2008 год. са били останали несвършени 167 
броя дела и през отчетната 2009 год. съдиите при Ловешкия 
окръжен съд са разглеждали общо 1607 дела – със 122 дела – 
повече от 2008 год. и със 748 дела по-малко спрямо 2007 год. 
Към 31.12.2009 год. са останали несвършени 168 дела, което е 
11,67% спрямо постъпилите за разглеждане и 10,45 % спрямо 
общоразглежданите дела. 

 
 
 
 

ПЪРВОИНСТАНЦИОННИ ПРОИЗВОДСТВА 
 

 
 
 
 

През годината са били поставени на разглеждане общо 877 
първоинстанционни дела, от които 79 са били висящи към 
01.01.2009 год. и 798 са новообразувани. 
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Наблюдава се следното разпределение, съпоставено с 
данните за 2008 и 2007 год.: 

 
 
 
 

Година Видове дела 
2009г. 2008г. 2007г. 

Гр.дела 166 222 224 
Търговски 48   
Адм.дела 24 35 147 
Ч.гр.дела 114 18 48 
НОХД 61 52 58 
Ч.нак.дела вкл.разпити 472 276 315 
Фирмени дела 40 100 719 

 
Административните дела, доколкото са разглеждани от 

съдиите при Ловешкия окръжен съд, са дела, останали 
несвършени към момента на влизане в действие на 
Административно-процесуалния кодекс на 01.03.2007 год. или са 
били върнати за ново разглеждане от Върховния 
административен съд. Към 01.01.2009 год. са били останали 
несвършени 24 дела, разгледани и решени по същество са били 6 
дела и 18 дела са останали висящи в края на годината - спрени на 
основание чл.182 ал.1 б.”д” от ГПК / отм. / до влизане в сила на 
съдебния акт по нак.о.х.дело № 145/2006 год. / дело за 
престъпления в ТЕЛК – Ловеч /. Като се изключи тенденцията за 
значителното намаление на фирмените дела, при така посочените 
данни се извежда извод за неравномерно постъпление на 
частните граждански дела, бележещи през отчетната година 
увеличение с 96 / разглеждане на жалби    против откази за 
вписване на Агенцията по вписванията, искания за допускане на 
обезпечение по бъдещи искове по чл.390 от ГПК/. Значително 
увеличение – със 196 дела се наблюдава при частните 
наказателни дела първа инстанция, включващи и провеждане 
на разпити пред съдия във фазата на досъдебното производство. 
Тези данни не водят до определена тенденция за постъпление, 
тъй като през 2007 год. те също са били по-голям брой от тези 
през 2008 год. 
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От така поставените на разглеждане дела първа инстанция, 
останали несвършени към 01.01.2008 год. и съответно постъпили 
за разглеждане са, както следва: 

 
Видове Останали несвършени Новообразувани 
Гр.дела 36 82 
Търговски дела 12 36 
Адм.дела 24  
Ч.гр.дела  111 
НОХД 6 55 
Ч.нак.дела 1 372 
Ч.нак.дела разпити  99 

 
В процентно съотношение : 
- 30,51% граждански дела, поставени за разглеждане през 

2009 год., са били останали висящи от предходната година и 
69,49% са били новообразувани. Съотношението останали 
несвършени към новообразувани е 43,90%; 

- 25,00% търговски дела, поставени за разглеждане през 
2009 год. са били останали несвършени от предходната година 
и 75,00% - са новообразувани; 

- 9,84% от наказателните общ характер дела за 
разглеждане са били висящи към 01.01.2009 год. и 90,16% - 
новообразувани. Съотношението висящи – новообразувани е 
10,90%; 

- 0,27% от частните наказателни производства са били 
останали несвършени в началото на отчетния период и 99,73% - 
са били новообразувани. 

 
По предмет разгледаните граждански дела първа 

инстанция се делят, както следва: 
- искове по СК – 26 дела, от които 7 – за произход, едно за 
прекратяване на осиновяване, осиновявания, като 
последните имат най-голям дял – 18 дела; 

- облигационни искове – 62 дела / намаление с 15 дела 
спрямо предходната 2008 год. /, като 24 от тях са 
заведени от или срещу търговци.Както и досега, не малко 
са делата, заведени от Агенцията за следприватизационен 
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контрол.По 14 дела са разглеждани искове за 
непозволено увреждане, обикновено заведени след 
влизане в сила на присъди по наказателни дела; 

- искове по Търговския закон – 14 дела, от които 7 – по 
чл.74 от ТЗ; 

- вещни искове – 9 дела. 
- През отчетната година се е увеличил броят на делата за 
обявяване на несъстоятелност – 12 при отчетени 4 за 
2008 год. Те се характеризират с голям по обем работа, 
постановяват се по няколко съдебни акта, страните не са 
заинтересовани от това делото да се движи в 
предвидените в закона срокове. 

- На производство през 2009 год. са били четири дела, 
заведени от Комисията за установяване на имущество, 
придобито от престъпна дейност. 

 
По видове престъпления наказателните първа 

инстанция дела за разглеждане през 2009 год. се делят, както 
следва: 

И през отчетната година най-голям е делът на 
разглежданите дела за общоопасни престъпления – общо 22 
дела за транспортни престъпления, от които едно за умишлено 
причиняване на значителни имуществени вреди по чл.342 от НК, 
12 - по чл.343 ал.1 б.”в” от НК – причиняване на смърт поради 
допуснати нарушения на правилата за движение по пътищата и 9 
за причиняване на смърт в пияно състояние по чл.343 ал.3 от НК; 
девет дела за разпространение на наркотични вещества. 

Следващ е делът на престъпленията против 
стопанството – общо 10 дела, от които едно – за престъпление 
по чл.219 от НК, две – за поправка на парични знаци  по чл.243 от 
НК, четири за служене и разпространение на подправени парични 
знаци – по чл.244 от НК и две за ползване на платежен 
инструмент без съгласието на собственика – по чл.249 от НК. 
Делата за посегателства на паричната система не се 
характеризираха с особено завишена обществена опасност. 
Касаеше се до изолирани случаи, подправката на паричните 
знаци беше извършвана елементарно. Беше внесен от Окръжна 
прокуратура – Ловеч обвинителен акт против две лица от 
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гр.Кнежа за престъпление по чл.242 ал.1 от НК, но с 
разпореждане на съдията докладчик делото беше прекратено по 
описа на Ловешкия окръжен съд и изпратено по подсъдност на 
Окръжен съд – Видин по правилата на местната подсъдност; 

През годината са разглеждани 7 дела за престъпления 
против собствеността, от които 5 – за престъпление по чл.199 от 
НК, остана несвършено в края на отчетния период едно дело за 
престъпление по чл.203 от НК и приключи едно дело за 
престъпление по чл.212 ал.5 от НК, останало несвършено към 
01.01.2009 год., образувано през 2006 год. срещу лекари и други 
служители при ТЕЛК – Ловеч с усложнена фактическа 
обстановка, множество свидетели и вещи лица, от голям 
обществен интерес; 

На четвърто място са разглежданите дела за престъпления 
против личността – общо 5, от които две – за престъпления по 
чл.123 от НК, едно – за престъпление по чл.124 от НК, едно за 
отвличане на лица с цел лишаване от свобода по чл.142 от НК и 
едно – по чл.131 ал.2 от НК – за причиняване на средна телесна 
повреда по хулигански подбуди на лице от състава на МВР; 

Съдиите са разгледали 4 дела за престъпления против 
данъчната система – по чл.255-257 от НК, и едно дело за 
престъпление по чл.282 от НК, две дела – за подкупи по чл.304 
ал.1 и чл.304 а от НК, които дела не бяха от общественозначим 
интерес и не обхващаха случаи на типичната проявеност на този 
вид престъпления. 

Едва ли това разграничение може до доведе до определени 
изводи за динамиката на престъпността в региона. 
 
 
 
СВЪРШЕНИ  ПЪРВОИНСТАНЦИОННИ ПРОИЗВОДСТВА 

 
 

През отчетната година са свършени общо 787 
първоинстанционни дела или 89,73 % от поставените на 
разглеждане дела. В тримесечен срок са свършени 749 дела, 
което съставлява 85,40 % от общо разглежданите дела и 
95,17% от свършените дела. През 2008 год. делът на 
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свършените дела е бил 88,95%, като в тримесечен срок са били 
свършени 79% от общо разглежданите дела и 88,82% от 
свършените дела. Видно е значително подобрение в дела на 
свършените в тримесечен срок дела и незначително – в рамките 
на 0,78% на свършените спрямо всички поставени на разглеждане 
първоинстанционни дела. 

При отделните видове дела това съотношение е, както 
следва:  

 

Вид дело Свършени 
В 3-мес. срок 
свършени 

Гр.дела 61% 76,39 % 
Търг. дела 75% 72,22% 
Адм.дела 25 %  
Ч.гр.дела 100%              100 % 
НОХД          81,97 %                90 % 
Ч.нак.дела 100%              100 % 

 
В сравнение с предходните години, когато при 

гражданските дела първа инстанция и наказателни дела общ 
характер - първоинстанционните дела от съществено значение в 
дейността на съдилищата: 
 

2008 год. 2007 год. Вид дело Свършени 
В 3-мес. срок 
свършени Свършени 

В 3-мес. срок 
свършени 

от гр.дела 75% 78% 76% 59% 
от НОХД 88% 76%  79 % 76% 

 
се наблюдава тенденция на известно неголямо отстъпление за 
приключване на делата и приключването им в по-кратки 
срокове на гражданските дела първа инстанция, което до 
голяма степен се дължи на затрудненията по размяна на книжата 
по действащия от 2008 год. ГПК. При наказателните общ 
характер дела с около 6% е намален делът на свършените 
дела, но се наблюдава значително увеличение на дела на 
свършените в 3-месечен срок – с около 14%. Тук следва обаче 
да се отбележи, че до голяма степен подобрението в срочността 
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на разглеждане на наказателните дела се дължи на 
обстоятелството, че  20 дела са приключили по реда на чл.381 – 
384 от НПК / при 18 за 2008 год. / и 11 дела – по реда на чл.370 – 
374 от НПК / 6 през 2008 год. /. 

В края на отчетния период са останали несвършени 
общо 90 първоинстанционни производства, докато висящи в 
началото на периода са били 79. 

От свършените дела 631 са приключили със съдебен акт 
по същество и 77 са прекратени на различни основания. 

При анализ на причините за отлагане на делата се 
установява, че при приложението на новия ГПК от 01.03.2008 
год. значителни трудности възникват във връзка с призоваването 
на страните и връчването на книжата, примерно предвидената 
възможност за поставяне на уведомления по реда на чл.47 от 
ГПК, с установяването на обстоятелството, че лицето не може да 
бъде намерено на посочения адрес, с предоставянето на книжата 
и връчването от кметствата, както и с назначаването на особен 
представител по чл.47 ал.6 от ГПК за сметка на ищеца / поради 
нежелание да поеме разноските /. Призоваването при неспазване 
на изискванията води до отлагане на делата. Различието в 
механизма за определяне размера на дължимата държавна такса, 
необходимостта съдът да я доизчислява и изисква довнасянето й 
също води до забавяне развитието на процеса. 
Първоинстанционното развитие на производството предпоставя 
процедура по произнасяне в закрито заседание за допускане на 
доказателства, възражения на страните. Последваща промяна в 
правната квалификация след представяне на всички 
доказателства налага изготвянето на нов доклад или 
възобновяване на делото и повтаряне на процесуалните действия. 
При търговските спорове въведената двойна размяна на книжа 
води до съществено забавяне на процедурата и практически не 
улеснява, а затруднява произнасянето на съда в разумни срокове. 
Не е възможно при изпълнение на изискванията за спазване 
сроковете по чл.367, чл.372 и чл.373 от ГПК да приключи спорът 
в инструктивните 3 – месечни срокове. От друга страна въпреки 
предвидените кратки и преклузивни срокове за представяне на 
доказателства от страните, целената процесуална дисциплина не 
се постига, тъй като много често се представят допълнително 
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доказателства от решаващо значение за изхода на правния спор. 
Новият ГПК отдава прекалено голямо значение на служебното 
начало. Предвидената възможност за произнасяне на 
неприсъствено решение по чл.239 от ГПК не се ползва винаги, 
поради възможността заинтересованата страна да поиска отмяна 
по чл.240 от ГПК с представяне на доказателства, извиняваща 
проявено бездействие. 

В края на отчетната година се отчитат 6 граждански дела, с 
изтекъл срок от 1 до 3 години от датата на образуване и две с 
изтекъл срок от 3 до 5 години от датата на образуване, което като 
данни без анализ на причините би могло да послужи за извеждане 
на негативна оценка за работата на гражданските съдии. 
Установява се обаче, че три от делата /двете, образувани през 
2006 год./ са спрени на основание чл.182 ал.1 б.”д” от ГПК /отм./ 
и едно – по б.”г” от същия кодекс. Наказателните производства 
не са приключили окончателно, а гражданското дело, по което се 
изчаква решението, е образувано при отменения ГПК с 
триинстанционното производство. Това е причината и да се 
забави възобновяването на спрените производства. По гр.дело 
№55/2008 год. е затруднено конституирането на страните 
/починал в хода на производството следва да бъде заместен от 
наследници, живущи в Канада и е открита процедура със съдебна 
поръчка за установяването им /. Затруднено е било призоваването 
и по гр.дело № 170/2008 год., впоследствие преводът и 
проверката му, чрез експертиза на представените като 
доказателства писмени документи на чужд език, са станали 
причина за отлагане на делото. Гр.дело № 153/2008 год. е 
образувано по изпратена от Окръжния съд – гр.Стара Загора 
искова молба срещу ответник със седалище в Ловешкия съдебен 
район. Интересите са били големи, за изясняване на спора се е 
наложило изслушването на множество експертизи. Делото е било 
обявено за решаване към края на годината. От такъв характер е и 
гр.дело № 181/2008 год. Производството е спирано с оглед 
изясняване включено ли е вземането на ищеца в списъка на 
кредиторите в откритото производство за несъстоятелност на 
ответника. С определение от 06.01.2010 год. делото е прекратено. 
Не може да се приеме, че причините да бъде забавено решаването 
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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. 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 /. Възлагали сме 
проверки на съответната Регионална здравна каса, внезапни 
проверки - на органите на МВР за посещение домовете на 
подсъдимите, когато са от гр.Ловеч. Някои наказателни дела, 
почти всички - за транспортни престъпления, се отлагат за 
назначаване на повторни експертизи, повторни разширени 
експертизи, поради недостатъчно обосновани заключения, които 
дават противоречиви констатации. 

През отчетната година 5 дела – 10 % от свършените 
наказателни общ характер дела, са разгледани за срок над три 
месеца. От тях четири дела са за транспортни престъпления. 
Всички тези дела са били с усложнена фактическа и правна 
сложност. Налагало се е да се назначават нови експертизи, 
повторни разширени експертизи. Вещите лица /обикновено от 
Техническия университет – гр.Русе / са ангажирани и това налага 
съобразяване на датите за заседания с тяхната възможност да 
присъстват и защитят заключенията си. През годината приключи 
и нак.о.х.дело № 145/2006 год. с множество свидетели, 
изключително обемен доказателствен материал. 

От свършените 72 граждански дела първа инстанция по 
56 са постановени съдебни актове по същество, което 
съставлява 77,78%. От тях по 46 дела, което е 82,14 %, искът е 
уважен изцяло, по 4 –7,14 % искът е отхвърлен и по 6 дела –
10,71% - уважен. При търговските дела от свършените 36 дела 
по 24 са постановени актове по същество - 66,67 %. По 15 
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търговски дела / 62,5% / искът е уважен изцяло, по 5 дела 
/20,83%/ искът е отхвърлен изцяло и по 4 /16,67 % / - уважен 
частично. Най-висок е делът на уважените искове за осиновяване 
- 100%, делата за поставяне под запрещение. 

През годината са поставени на разглеждане четири дела по 
Закона за установяване на имущество, придобито от престъпна 
дейност. По гр.дело № 112/2006 год. е уважен искът, предявен 
против Иван Цанов Краев и Радка Гечева Краева, двамата от 
гр.Троян, като е отнет в полза на държавата недвижим имот – 
дворно място, подробно индивидуализирано. Решението е 
обжалвано и не се е върнало с краен резултат, какъвто няма и по 
обжалваните в предходната година две дела от този характер. По 
принцип те се водят трудно, ответниците постоянно представят 
нови доказателства, представителите на Комисията ги оспорват и 
се назначават експертизи. Материалите се обемни, и по четирите 
дела е допуснато предварително обезпечение на исковете чрез 
налагане на запор или възбрана в отделни частни граждански 
производства. 

Разглеждат се и 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. Завеждат се дела по този закон и от затворници, 
предимно изтърпяващи наказание „доживотен затвор без замяна” 
в Затвора – гр.Ловеч, против затворническата администрация. 
През отчетната година са прекратени две такива производства 
поради нередовност на исковата молба и неотстраняване на 
нередовността в указания срок. 

През 2009 год. и Окръжният съд – Ловеч е осъден с решение 
№ 608/12.11.2009 год. по гр.дело № 185/2009 год. на Плевенския 
окръжен съд да заплати обезщетение за причиняване на 
неимуществени вреди, произтичащи от неправилен съдебен акт. 
Решението сме обжалвали и не е влязло в сила. 

Разглеждат се немалко дела по жалби против действията на 
държавните съдии изпълнители. С влизане в сила на новия ГПК 
при действието на разпоредбата на чл.435 съществено е 
ограничена възможността на взискателя и особено на длъжника 
да обжалват незаконосъобразните действия. От друга страна се 
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наблюдава, че взискателите нямат практика да изчерпят всички 
искания до съдия-изпълнителите и едва след произнасянето им 
по тях да атакуват отказа пред съда. 

От приключилите 50 наказателни общ характер дела по 24 
дела е постановена присъда, по 20 дела е било постигнато 
споразумение, одобрено от съда, като само в два от случаите 
по отношение на двама подсъдими споразумението е било 
постигнато в съдебна фаза. Най-често по реда на чл.381 – 384 от 
НПК са приключили дела за транспортни престъпления – 9 дела, 
две дела за притежаване на наркотични вещества с цел 
разпространение, пет дела за престъпление по чл.243 – чл.244 от 
НК, по едно дело за престъпления по чл.123 от НК, по чл.124 от 
НК, за отвличане на лице с цел лишаване от свобода по чл.142 от 
НК, за грабеж по чл.199 ал.1 т.4 от НК. Двете споразумения, 
постигнати в съдебно заседание, са за престъпления по чл.343 
ал.1 б.”в” от НК. По четири дела - НОХД № 506/2009 год., 
№545/2009 год., № 576/2009 год. и № 728/2009 год. внесените 
споразумения не са били одобрени от съда, съдебните 
производства са прекратени и върнати на прокурор съгласно 
чл.382 ал.8 от НПК.Съдът е приел, че споразуменията са 
противоречали на закона и морала. Едно от тези споразумения, 
неодобрено вече по НОХД № 506/2009 год. в същия вид беше 
внесено отново за обсъждане от друг състав на съда, образувано 
ново производство – НОХД № 534/2009 год. и отново не беше 
одобрено.Образуваното по внесения обвинителен акт съдебно 
производство към края на отчетния период остана несвършено. 

През годината приключи делото за престъпления, донесли 
големи вреди за държавния фонд „Обществено осигуряване”, 
извършени от лекари – председател и членове на ТЕЛК, 
служителка към Комисията и лице, осъществявало 
неправомерните контакти между желаещи да се пенсионират по 
болест и длъжностните лица – НОХД № 145/2006 год. Разпитани 
бяха над 300 свидетели, изслушани бяха множество експертизи. 
Може да се каже, че това дело беше най-тежкото и обемно дело, 
разглеждано в последните години в съда ни. 

На 06.11.2009 год. беше постановена и присъда по НОХД 
№518/2009 год. срещу четирима младежи от ромски произход, 
двама от които непълнолетни към този момент, за престъпление 
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по чл.199 ал.2 от НК - бяха ограбили възрастни хора в гр.Угърчин 
като им бяха нанесли жесток побой, в резултат на което 
пострадалите бяха починали. 

Приключи в началото на годината и нак.о.х.дело № 22/2008 
год. за тежката катастрофата при с.Голец, Ловешка област., при 
която бяха намерили смъртта си четири лица и беше причинена 
тежка телесна повреда на Нахит Зия - бивш заместник министър 
на финансите 

Разгледани бяха и три дела за източване на ДДС – 
престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната 
система на страната.По едното от тях – нак.о.х.дело № 8/2009 год. 
затрудненията бяха свързани с големия по обем доказателствен 
материал. 

С одобрено споразумение приключи и наказателното 
производство по НОХД № 428/2009 год. с обвиняем Началник на 
Общинска служба „Земеделие и гори” гр.Троян, нарушил 
служебните си задължения при издаване на удостоверение за 
правен интерес по чл.13 ал.1 от ЗВСГЗГФ без необходимото 
правно основание за това, като от това са могли да настъпят 
немаловажни вредни последици за Горско стопанство – с.Черни 
Осъм, Ловешка област – престъпление по чл.282 ал.1 от НК.  

Приключи с осъдителна присъда и НОХ дело № 520/2009 
год. по обвинение срещу трима подсъдими от с.Борима, Ловешка 
област, за организирана група с цел извършване на престъпления 
по чл.354а от НК, за притежание и разпространение на наркотици 
и за незаконно притежание на оръжие. 

Постановени са 11 съдебни актове след провеждане на 
съкратени производства – четири дела за транспортни 
престъпления, три - за притежаване на наркотични вещества и 
разпространението им, две – по чл.199 от НК, три – по чл.255 – 
чл.257 от НК и едно по чл.249 от НК. По две дела исканията на 
подсъдимите и защитниците за разглеждане на делата при 
условията на чл.370 – 373 от НПК не бяха уважени. Мотивите на 
съда бяха, че не са налице условията за това – изразените в 
съдебно заседание становища на подсъдимите съдържат 
противоречия и не може да се приеме еднозначно, че признават 
фактите по обвинителния акт. 
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В края на отчетния период останаха неразгледани 11 
наказателни общ характер дела, като 6 дела от тях са 
образувани по внесени след 02.12.2009 год. обвинителни 
актове. 

Към края на 2009 год. остана неприключило със съдебен акт 
нак.о.х.дело № 471/2009 год., образувано на 01.09.2009 год. за 
транспортно престъпление. Назначена беше повторна тройна 
съдебно-автотехническа експертиза и беше изменено 
обвинението от страна на прокурора. По искане на защитата беше 
дадена възможност да се подготвят по новото обвинение и това 
доведе до приключване на делото на 14.01.2010 год. По протест 
на прокурора е насрочено вече в Апелативен съд – гр.В.Търново. 
Не приключи до 31.12.2009 год. и нак.о.х.дело  № 481/2009 год. , 
образувано на 04.09.2009 год. за транспортно престъпление с 
изключително усложнена пътна обстановка. Проведено е едно 
съдебно заседание и поради неявяване на важни свидетели – 
очевидци, които са на продължително лечение зад граница, 
делото беше насрочено за м.февруари, отсрочено за м.март. 
Наказателно общ характер дело №536/2009 год. е образувано на 
09.10.2009 год. по обвинение за престъпление по чл.123 от НК – 
отлагано четири пъти за неявяване на важни свидетели 
/приключило вече с присъда от 10.02.2010 год. /. НОХД 
№623/2009 год., образувано на 09.11.2009 год. по обвинителен 
акт за престъпление по чл.203 от НК е отложено поради 
заболяване на подсъдимата с представен в деня на заседанието на 
11.12.2009 год. болничен лист. Нак.о.х.дело № 631/2009 год. е 
образувано на 13.11.2009 год., по обвинителен акт за 
престъпление, свързано с разпространение на наркотици, първото 
насрочено съдебно заседание на 11.12.2009 год. е отложено 
поради заболяване на защитника. / приключило вече и в момента 
е в Апелативен съд – В.Търново по жалба на подсъдимия/. 

През 2009 год. са съдени общо 56 лица. Осъдени са били 
53, като 21 от тях са осъдени по одобрени от съда споразумения. 
През 2009 год. 25 лица са осъдени с влязла в сила присъда по 
внесен за разглеждане обвинителен акт. По отношение на 15 
лица осъдителната присъда е обжалвана или протестирана. От 
осъдените лица три са извършили престъплението като 
непълнолетни / нак.о.х.дело № 518/2009 год. за грабежи, 
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придружени с убийство /. На две лица от осъдените е наложено 
наказание над 10 години лишаване от свобода, на 8 лица – 
лишаване от свобода над 3 до 10 години и на 32 лица – лишаване 
от свобода до 3 години, като по отношение на 23 от тях 
изпълнението на наказанието е било отложено на основание чл.66 
ал.1 от НК. 

Оправдано е било 1 лице, което е 1,78 % от съдените 
лица. През 2008 год. са били оправдани пет лица, което е 
съставлявало 9,80% от съдените лица, през 2007 год. са били 
оправдани 3 лица – 7,69% от съдените лица. С присъда 
№7/23.02.2009 год. по нак.о.х.дело № 68/2009 год. състав на 
Ловешкия окръжен съд с председател Монева оправда 
подсъдимия Детелин Петков Илиев от с.Малък Извор по 
повдигнатото му обвинение за престъпление по чл.304 ал.1 от 
НК. Присъдата беше потвърдена от Апелативен съд – 
гр.В.Търново, чието решение беше отменено от ВКС. При новото 
разглеждане на делото от Апелативен съд – гр.В.Търново Илиев е 
осъден по повдигнатото му обвинение. 

През 2009 год. влязоха в сила оправдателната присъда 
№50/18.11.2008 год., постановена по нак.о.х.дело № 236/2008 год. 
на съдия Казанджиева по отношение на Ибраим Мехмедов 
Расимов от с.Мечка, обл.Плевен, за престъпление по чл.199 ал.2 
т.2 във връзка с чл.198 ал.3 и чл.20 ал.2 от НК по внесен от 
Окръжна прокуратура – Плевен обвинителен акт, както и  
присъда № 31/1407.2008 год., постановена по нак.о.х.дело 
№112/2008 год. на съдия Давидов по отношение на Димитър 
Стоянов Калайджиев за престъпление по чл.255 ал.1 
предложение първо от НК. 

Съотношението осъдителни присъди, влезли в сила през 
2009 год. / общо 44 /, спрямо внесените за разглеждане от 
Окръжна прокуратура – Ловеч през 2009 год. актове 
/обвинителни актове – 28 и споразумения – 22 или общо 50 / е 
88%. 

През годината не е имало постъпление на дела от 
включените в решението на ВСС дела, които съставляват по 
своя характер особено засилен обществен интерес. Както 
беше посочено вече, доколкото има разгледани дела за 
престъпление по чл.321 от НК – организирана група с цел 
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извършване на престъпление по чл.354а от НК / едно дело /, за 
подкупи / две дела /, четири дела за престъпления, свързани с 
посегателства на данъчната система, шест – против 
паричната и кредитната система и девет – с предмет 
наркотици и прекурсори, 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 2009 год. са 
освободени 96 лица, като по отношение на 40 от тях са 
постановени пробационни мерки на основание чл.70 ал.6 от 
НК – обикновено 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. 
Отказано е по отношение на 10 лица условно предсрочно 
освобождаване. В тези случаи съдията докладчик е приел, че 
когато неизтърпеният остатък от определеното с присъда 
наказание е висок, не може още да се приеме, че са налице 
изискванията за условно предсрочно освобождаване, по същество 
се преразглежда присъдата, обикновено за изключително тежки 
престъпления. След влизане в сила на Закона за изпълнение на 
наказанията и задържането под стража на 01.06.2009 год. 
започнаха да постъпват жалби във връзка с изменение на режима 
на лишените от свобода и предложения от затворническата 
администрация за изменение на режима в по-тежък. 

Голяма по обем е работата по частните наказателни дела по 
реда на чл.243 ал.6 и ал.7 от НПК – разглеждане по жалби на 
пострадали 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 11 
такива дела, като са били отменени 7 постановления и са 
потвърдени 4 постановления на прокурори. По 4 от делата 
Апелативният съд – гр.В.Търново се е произнесъл по частни 
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жалби и частни протести, като е потвърдил 3 определения на 
съдиите при Ловешкия окръжен съд, едно от делата не е върнато. 

Председателят на съда, в негово отсъствие – 
зам.председателите са издали общо 64 разрешения за 
използване на СРС, като 27 са по искане на прокуратурата 
във връзка с образувани досъдебни производства. По 
отношение на 11 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. По 
отношение на 2 лица е продължавано използването на СРС, като 
стриктно се следи използването да не превиши срока по чл. 21 
ал.2 от Закона за специалните разузнавателни средства. По 
искане на прокуратурата или на органите на МВР са дадени 208 
разрешения по ЗЕС. 

През отчетната година съдът не е бил сезиран с европейски 
заповеди за арест.  

Прекратени са били 2 съдебни наказателни 
производства, от които едно дело / 2% от внесените за 
разглеждане от прокуратурата актове / е върнато с 
разпореждане на съдия докладчик Монева на Окръжна 
прокуратура – Ловеч поради допуснато в досъдебното 
производство отстранимо съществено процесуално нарушение, 
довело до нарушаване правото на защита на единия от 
обвиняемите. След отстраняване на нарушението делото е 
внесено отново с обвинителен акт и е приключило с присъда – 
нак.о.х.дело № 397/2009 год., нов № 518/2009 год. Както беше 
посочено, едно дело - № 488/2009 год. беше прекратено от 
съдията докладчик Анастасов и изпратено по подсъдност на 
Видинския окръжен съд. През 2008 година са били прекратени и 
върнати на прокурор 4 съдебни производства, което е 
съставлявало 7,5% от внесените прокурорски актове, а през 2007 
год. са били прекратени 6 дела, две от които в съдебно заседание. 

През отчетната година са приведени в изпълнение 44 
присъди по отношение на 46 лица. Именно в тази крайна фаза 
от наказателния процес могат да се изведат обосновани изводи за 
действително наказаната престъпност и разглеждане на делата в 
разумни срокове в съответствие с чл.6 т.1 от Европейската 
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конвенция за правата на човека. При анализ по данните за 
приведените в изпълнение присъди, се установява, че 
престъпленията, за които са осъдени 16 лица с влязъл в сила 
съдебен акт, са извършени през 2009 год., 12 лица са осъдени за 
престъпления, извършени през 2008 година, 4 – за 
престъпления, извършени през 2007 год., 5 – през 2006 год., 
две – през 2005 год. и останалите 7 лица – за престъпления, 
извършени преди тази година. Съдебните производства, по 
които са постановени приведените в изпълнение съдебни актове, 
са образувани, както следва: през 2009 год. – 31 дела по 
отношение на 33 лица, през 2008 год. – 8 дела, през 2007 год. – 
3 дела и през 2006 год.  и 2005 год. – по едно дело. 

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, 20 са по 
одобрени споразумения, от които 11 за престъпления, 
извършени през 2009 год., 7 – за престъпления, извършени 
през 2008 год. и едно - през 2006 год. Тези данни налагат извода, 
че производството по реда на чл.381 – 384 от НПК способства за 
своевременно наказване на престъпните прояви. Разбира се, както 
вече се посочи, 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 във фазата на 
досъдебното производство за постигнатото споразумение. 

 
 
 

ВЪЗЗИВНИ ПРОИЗВОДСТВА 
 
 

През 2008 год. са разгледани общо 730 въззивни дела / с 49 
по-малко спрямо 2008 год. /. От тях 88 дела са били висящи към 
01.01.2008 год. / 12,05% от всички поставени на разглеждане / 
и 642 – новообразувани, което съставлява 87,95%. Наблюдава 
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се следното разпределение, съпоставено с данните за 2008 и 2007 
години: 

 
Година Видове дела 

2009г. 2008г. 2007г. 
Въззивни гр.дела 293 339 371 
Частни гр.дела ІІ-ра 220 191 134 
Въззивни нак.дела 179 138 175 
Частни нак.дела ІІ-ра 38 103 133 
 

Видна е тенденция за намаляване на въззивните 
граждански дела, както и на частните наказателни дела 
втора инстанция, неустойчивото постъпление на въззивните 
наказателни дела и увеличение на частните въззивни 
граждански дела. Може да се приеме, че увеличението на тези 
дела се дължи на голямото постъпление в районните 
съдилища на делата по чл.410 и чл.417 от ГПК, които се 
обжалват пред Окръжния съд. 

От така поставените на разглеждане дела въззивна 
инстанция, останали несвършени към 01.01.2009 год. и съответно 
новообразувани са, както следва: 
 

Видове дела Ост. несвършени Новообразувани 
Въззивни гр.дела 67 226 
Частни гр.дела ІІ-ра  3 217 
Възивни нак.дела 14 165 
Частни нак.дела ІІ-ра   4 34 
 

В процентно съотношение 22,87 % от въззивните 
граждански дела, поставени на разглеждане през 2009 год., 
1,36% от частните граждански дела втора инстанция; 7,82%  
от въззивните наказателни дела и 11,76% от частните 
въззивни дела са били висящи от предходната година. 
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СВЪРШЕНИ   ВЪЗЗИВНИ   ПРОИЗВОДСТВА 
 

През годината са свършени общо 652 въззивни дела, което 
съставлява 89,32% от общо поставените на разглеждане дела,. 
През 2008 год. са били приключени 87,68%, през 2007год. – 88%. 
Видно е известно трайно завишение на това съотношение. В 
тримесечен срок са приключили 600 въззивни производства, 
което съставлява 92,02% от общо свършените и 82,19% от 
общо поставените на разглеждане. През 2008 год. това 
съотношение е било 86,38 от общо свършените и 75,73% от общо 
поставените на разглеждане. През 2007 год. това съотношение е 
било съответно 80 % от свършените и 71 % от поставените на 
разглеждане. При това съпоставяне на данните за трите 
години може да се изведе една налагаща се положителна 
тенденция за приключване на делата. 

По видове дела се наблюдава следното съотношение: 
 

Видове дела Общо свършени 
От тях свършени в 3 

мес. 
Въззивни гр.дела 80,55 % 79,24% 
Частни гр.дела ІІ-ра 98,18 % 100 % 
Въззивни нак.дела 90,5 % 98,15% 
Частни нак.дела ІІ-ра 100% 100 % 

 
Като се има пред вид, че през 2007 год. 59 % от въззивните 

граждански дела  и 70% от въззивните наказателни дела, които са 
основните въззивни производства, са отчетени свършени в 3 – 
месечен срок, през 2008 год. 69,48% от въззивните граждански и 
92% от въззивните наказателни дела са отчетени като свършени в 
3-месечния срок, се наблюдава тенденцията за значително 
подобряване в работата ни. Считаме, че през настоящата година 
бихме могли да продължим тази положителна тенденция. 
Възможност за това има при въззивните граждански дела, където 
съставите вече са постоянни и това дава възможност в 
действителност всеки съдия докладчик да следи за приключване 
на делото във възможно най-къс срок. Постъпващите въззивни 
граждански дела са с изключителна правна и фактическа 
сложност, страните в тази инстанция правят искания за допускане 
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на нови и нови доказателства, тъй като все още немалка част от 
тях се разглеждат по реда на ГПК / отм. /, упълномощават нови 
адвокати, които също са се запознали се в по-късен момент с 
делото, правят искания за доказателства. Дори и при действието 
на новия ГПК, 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 събира 
доказателства. Това забавя решаването на делата. 

Не рядко особено трудоемки са и 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 се приравнява на постановяване на съдебен акт по 
същество. 

Най-голям е делът на разгледаните жалби във връзка със 
заповедно производство по новия ГПК. Възникнаха спорни 
въпроси при прилагането му, което наложи да се проведе 
изнесено обучение с лектор Красимир Влахов, с цел 
уеднаквяване на практиката. Все още са спорни въпросите при 
отмяна на отказ да се издаде заповед за незабавно изпълнение кой 
съд следва да издаде такава – първоинстанционният или 
въззивният. 

През отчетната година са постановени актове по същество 
по 236 въззивни граждански производства и са били 
прекратени 32 дела – поради оттегляне на жалбата, поради 
неотстраняване в срок на нередовностите още в исковата молба, 
поради обезсилване на постановените от районните съдилища 
недопустими решения.  

Постановени са 162 акта по същество по въззивни 
наказателни производства и са прекратени 12 такива – 
поради оттегляне на жалбата, спогодба между страните по 
нак.частен характер дела. 

При справка по решените 162 въззивни наказателни дела с 
акт по същество, се наблюдават следните резултати: 

 
 
 

 



 27 

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 

68 45 20 14 38 26 36 25 

РС-Ловеч РС-Луковит РС-Тетевен РС-Троян 
Нам. 
вид и 
размер 
на 

наказан
ието 

Други 

Нам. вид 
и размер 

на 
наказани

ето 

Други 

Нам. вид 
и размер 

на 
наказани

ето 

Други 

Увел. 
вид и 
размер 
на 

наказан
ието 

Нам. 
вид и 
размер 
на 

наказан
ието 

Други Изменени 

 4  1 3 3 1 1 4 

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

    

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

5 1 2 2 

РС-Ловеч РС-Луковит РС-Тетевен РС-Троян Отменени и 
постановени 
нови присъди 6 1 2 2 

Следва да се отчете, че обжалваните въззивни актове по 
наказателни дела - общо 4, са потвърдени от касационната 
инстанция. 

При анализ на въззивните граждански решения по същество, 
общо 236, се установяват следните резултати по съдилища: 

 

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

дела 141 29 45 77 
Решени по 
същество 118 22 36 59 

В сила 53 7 17 18 
Постановено 
ново решение 20 4 8 12 

Обезсилени, 
поради 

недопустимост 
10 2 3 14 

изменено 
частично 25 6 3 9 
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Може да се изведе тенденция за преобладаващ дял на 
оставени в сила решения на първоинстанционните съдилища – 
общо 95, което съставлява 40,43 %. Немалко са делата, по 
които е постановено ново решение – 44 – 18,72%, но за това 
причините не рядко са в представяне едва във въззивната 
инстанция на нови доказателства / значителна част от въззивните 
дела са разглеждани по реда на ГПК / отм . / 

След касационна проверка на въззивни решения по 
обжалвани 111 граждански дела са били отменени 7 акта, 
което съставлява 6,31%, изменени - 6 решения – 5,41 % , 
оставени в сила  97 решения – 87,39 %. От тези данни обаче не 
би могъл да се изгради обоснован окончателен извод за 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 по реда на ГПК / отм. /. Не може също 
така да се изведе такъв извод и по върнатите, решени и 
обжалвани през настоящата година въззивни граждански дела, 
тъй като по тях с определения не е било допуснато касационно 
обжалване от състави на ВКС. 

 
 
 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЖАЛВАНИ АКТОВЕ 
 
 
 

През годината са били обжалвани или протестирани общо 
225 първоинстанционни и въззивни акта на съдии при Ловешкия 
окръжен съд, като резултатите са, както следва: 
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Вид дела Брой актове по 
същество 

Брой ОТМЕНЕНИ актове %-но 
съотношение 

Граждански дела - I инст. 108 8 7,41% 
Граждански дела - II инст. 236 1 0,42% 
Наказателни общ характер 24 1 4,17% 

        

Вид дела Брой актове по 
същество 

Брой ИЗМЕНЕНИ актове %-но 
съотношение 

Граждански дела - I инст. 108 7 6,48% 
Граждански дела - II инст. 236 6 2,54% 
Наказателни общ характер 24 5 20,83% 

        

Вид дела Брой актове по 
същество 

Брой ОСТАНАЛИ В СИЛА 
актове 

%-но 
съотношение 

Граждански дела - I инст. 108 19 17,60% 
Граждански дела - II инст. 236 97 41,10% 
Наказателни общ характер 24 8   33,33.% 

Въззивни НОХ 115 6    5.22 % 
        

Вид дела Брой актове по 
същество 

Брой ВЪРНАТИ ЗА НОВО 
РАЗГЛЕЖДАНЕ актове 

%-но 
съотношение 

Граждански дела - II инст. 236 7   2,97% 
Наказателни дела ІІинст. 159 1 0,63% 

 
От тези данни обаче не би могъл да се изгради обоснован 

окончателен извод конкретно за 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. 

 
 

СРЕДНА НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ 
 
 
При проследяване движението на делата през отчетната 

година за съдиите в Ловешкия окръжен съд се установява 
натовареност по щат 8,93 дела на база общ брой за 
разглеждане и 7,99 дела – на база свършени дела. 
Действителната натовареност при 163,5 отработени 
човекомесеци /изчислени при спазване указанията на ВСС /, е 
съответно 9,81 дела на база общо дела за разглеждане и 8,78 
дела на база свършени дела. 

Натовареността на гражданските съдии по щат – 9 съдии 
е 7,54 дела спрямо общо поставените за разглеждане и 7,17 
дела спрямо свършените граждански дела. Действителната 
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натовареност при съобразяване на действително отработените 
човекомесеци е съответно 8,91 дела от общо поставените за 
разглеждане и 8,46 дела спрямо свършените. 

При наказателните шест съдии натовареността по щат е 
10,42 дела спрямо поставените за разглеждане и 10,02 спрямо 
свършените дела. Такава е и действителната натовареност 
при 72 отработени човекомесеци. 

Спрямо предходните години – 10,10 дела на база общо за 
разглеждане и 8,97 дела на база свършени през 2008 год.;16,82 
дела на база общо за разглеждане и 15,35– на база свършени  през 
2007 год. се установява по-ниска натовареност на съдиите. 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. 

 
 
Движение на делата по отделни съдии и 

резултати от инстанционни проверки: 
 
Съдия Монева е разглеждала 235 дела и решила през 

2009 год. 229 дела., от които 5 гр.въззивни, 7 нак.о.х.дела, 16 
въззивни наказателни дела и 201 – частни нак.дела. 
Натовареност - 19,08 дела месечно. Обжалвани са били общо 
17 изготвени от нея актове – отменени са два акта /11,76% 
спрямо обжалваните актове / - по едно ч.гр.дело и едно 
нак.о.х.дело, отменени са актовете и върнати 2 дела за ново 
разглеждане / 11,76% / - едно въззивно гражданско и едно 
въззивно наказателно дело, изменен е 1 акт / 5,88% / и са 
потвърдени 12 акта / 70,59 % /. През отчетната година  съдия 
Монева приключи с присъда нак.о.х.дело №145/2006 год., за 
което вече се посочи, че беше значимо с огромен по обем 
доказателствен материал и трудоемко. 

Съдия Вълчева е разглеждала 96 дела и решила 66 дела – 
47 граждански дела първа инстанция, седем ч.гр.дела и 12 частни 
наказателни дела. Натовареност 5,50 дела. Обжалвани са 19 
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изготвени от нея актове. Отменени са 7 акта – 3 по гр.дела и 4 
частни граждански дела – 36,84%; изменени са два акта – 10,53 % 
- по едно гражданско дело първа инстанция и едно частно 
гр.дело; останали в сила са 10 акта / 52,63 /. 

Съдия Дойнова е разглеждала 168 дела и е решила 149 
дела – 26 граждански  и търговски дела първа инстанция, 35 
въззивни граждански дела, 35 частни граждански дела, 13 частни 
наказателни дела и 40 фирмени дела. Натовареност 12,42. 
Обжалвани са 25 изготвени от нея актове. Отменени са 5 акта 
/20% / - по едно гражданско дело първа инстанция и четири 
частни граждански дела; отменени са 3 акта по въззивни 
граждански дела / 12% / и делата са върнати за ново разглеждане; 
изменени са два акта / 8% / по гр.дело първа инстанция и 
въззивно гражданско дело, оставени в сила са 15 акта / 60% / - по 
10 въззивни граждански дела и пет частни гр.дела. 

Съдия Павлова през 2009 год. е работила 3 месеца, от 
които в действителност почти два беше в платен отпуск. Решила 
е 3 въззивни граждански дела. Резултатите по обжалвани нейни 
актове – общо 16 са както следва: отменено е решение по едно 
гр.а.х.дело /6,25%/,, отменено е решението по едно въззивно 
гр.дело и е върнато за ново разглеждане / 6,25%/, изменени са 2 
решения по въззивни граждански дела / 12,5% / и са оставени в 
сила решенията по 11 въззивни граждански дела / 68,75% / 

Съдия Казанджиева е разглеждала 110 дела и е решила 
107 дела, от които две частни гр.дела, девет нак.о.х.дела, 35 
въззивни наказателни дела и 61 частни наказателни дела. 
Натовареност 8,92. Обжалвани са били 6 акта. Няма отменени 
и върнати за ново разглеждане дела. Изменена е присъдата по 
едно нак.о.х.дело /16,67%/и са оставени в сила и потвърдени едно 
решение по въззивно гр.дело, едно въззивно наказателно дело и 
три частни наказателни дела / 83,33%/  . 

Съдия Данкова е разглеждала 108 дела и е приключила 
94 дела, от които 34 въззивни граждански дела и 59 частни 
граждански дела, едно въззивно нак.дело. Натовареност 7,83. 
Обжалвани са били 10 акта и по десетте дела актовете са 
оставени в сила. 

Съдия Митева е разглеждала 132 дела и е решила 108 
дела, от които 3 гр.дела първа инстанция, 44 въззивни гр.дела, 59 
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ч.гр.дела идве частни нак.дела. Натовареност 9,00. Обжалвани 
са били 40 акта. Отменени са били 4 акта / 10% / - по три гр.дела 
първа инстанция и едно частно гр.дело, отменено е решение по 
едно въззивно гр.дело и е върнато за ново разглеждане / 2,5% /, 
изменени са решения по пет гр.дела първа инстанция / 12,5% / и 
са оставени в сила 30 акта / 75 % / - по 4 гр.дела първа инстанция, 
19 въззивни гр.дела и 7 частни гр.дела. 

Съдия Иванов е разглеждал 114 дела и е решил 109 дела, 
от които 3 ч.гр.дела, девет нак.о.х.дела, 39 въззивни нак.дела и 58 
ч.нак.дела. Натовареност 9,08. Обжалвани са 9 акта, изготвени 
от него. Изменени са 2 акта по нак.о.х.дела / 33,33% / и са 
оставени в сила една присъда по нак.о.х.дело и актовете по 6 
частни нак.дела / 66,67 /. 

Съдия Димитрова е разглеждала 113 дела и е решила 100 
дела, от които 6 гр.а.х.дела, 2 гр.дела първа инстанция, 29 
въззивни гр.дела и 63 ч.гр.дела. Натовареност 8,33. Обжалвани 
са 24 изготвени от нея актове. Отменен е един акт по ч.гр.дело 
/4,17% /, отменено е решението по едно въззивно гр.дело и делото 
е върнато за ново разглеждане / 4,17% / и са оставени в сила 22 
акта / 91,67% / - по 17 въззивни гр.дела и 5 ч.гр.дела. 

Съдия Станчевска е разглеждала 92 дела и е решила 88 
дела, от които 4 въззивни гр.дела, три ч.гр.дела, девет 
нак.о.х.дела, 39 въззивни наказателни дела и 33 частни 
наказателни дела . Натовареност 7,33. Обжалвани са 7 
изготвени от нея актове, отменен е един акт по ч.гр.дело / 
14,29%/, изменено е едно въззивно гр.решение / 14,29% / и са 
оставени в сила и потвърдени 5 акта / 71,42 % / - четири по 
въззивни гр.дела и един по ч.нак.дело. 

Съдия Давидов е разглеждал 109 дела и е решил 104 
дела, от които едно въззивно гр.дело, четири частни гр.дела, 7 
нак.о.х.дела, 32 въззивни наказателни дела и 60 нак.ч.дела. 
Натовареност 8,67. Обжалвани са 8 изготвени от него акта. 
Изменени са 2 акта / 25 % / по нак.о.х.дела първа инстанция, 
потвърдени са шест акта / 75 % / - три по нак.о.х.дела и три по 
частни наказателни дела. 

Съдия Константинова е разглеждала 116 дела и е решила 
102 дела от които 24 гр.първа инстанция / търговски /, 35 
въззивни гр.дела и 43 частни гр.дела. Натовареност 8,50. 
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Обжалвани са 28 изготвени от нея актове. Отменени са 2 акта 
/7,14 % / - по едно гр.дело първа инстанция и едно частно гр.дело, 
изменен е един акт / 3,57 % / по въззивно гр.дело и са оставени в 
сила 25 акта / 89,29% / - по 11 гр.дела първа инстанция, 12 
въззивни гр.дела и 2 частни гр.дела. 

Съдия Анастасов е разглеждал 85 дела и е решил 80 дела 
от които 1 частно гр.дело, девет наказателни о.х.дела, 38 
въззивни нак.дела и 32 ч.нак.дела. Натовареност 6,67. 
Обжалвани са 2 акта, изготвени от него и двата акта – по 
ч.нак.дела са били потвърдени. 

Съдия Ангелова е работила след завръщането си от отпуск 
за отглеждане на малко дете 4,5 месеца, от които два месеца е 
била в платен отпуск. Разглеждала 36 дела и е решила 26 дела 
от които 6 гр.дела първа инстанция, две въззивни гр.дела и 18 
ч.гр.дела. Обжалвани са 2 акта и двата са оставени в сила – по 
ч.гр.дела. 

Мл. съдия Пенов е разглеждал 83 дела и е решил 71 дела, 
от които 44 въззивни гр.дела и 27 ч.гр.дела. Натовареност 5,92. 
Обжалвани са 12 акта, изготвени от него. Отменен е един акт 
/8,33 % / и са оставени в сила 11 акта /91,67 % / - по едно гр.дело 
адм.характер, девет въззивни гр.дела и едно ч.гр.дело. 

Следва да се подчертае, че данните за резултатите от 
обжалваните съдебни актове не отразяват дейността на всеки 
съдия само за 2009 год. В по-голямата си част върнатите след 
инстанционни проверки са актове, изготвени в рамките преди 1-3 
години / най-вече при гр.дела /. Това обстоятелство е видно при 
данните за работата на съдия Павлова, която е решила през 2009 
год. три въззивни дела, а се отчитат резултати от 16 обжалвани 
изготвени от нея актове. 

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 
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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, Звено „Охрана” при 
Дирекция „Съдебна охрана” на Министерство на правосъдието, 
Служба по вписванията – звено на Агенцията по вписванията, с 
допълнително помещение и за служителите на Единния 
търговски регистър, Административен съд – Ловеч, като 
последната институция се предполага, че ще се помещава в 
Съдебната палата поне още една година. Със заповед на 
Министъра на правосъдието помещението на партера / бившeто 
кафене / е предоставено на Агенцията по вписванията. Предстои 
ремонт и преустройство. 

През м.септември 2009 год. приключи цялостен ремонт на 
фасадата на съдебната палата. Премахнати бяха загражденията, 
предизвиквали насмешка у гражданите, но които бяха крайно 
необходими за обезопасяване преминаването. Сградата вече 
внушава нужния респект към институцията и се вгражда 
архитектурно с останалите обществени сгради в самия център на 
града. 

На 12.10.2009 год. в присъствието на членове на Висшия 
съдебен съвет тържествено бе открит Информационен център - 
Регистратура на Окръжен и Районен съд на мястото на закритата 
книжарница в съдебната палата. Реализирането на този проект се 
осъществи със съдействието и организиране финансирането от 
Програмата за развитие на съдебната система - правоприемник на 
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Инициативата за укрепване на съдебната система към 
Американската агенция за развитие. Бяха обособени две работни 
места в Регистратурата, като те бяха и технически осигурени с 
компютърна техника. Бяха изградени две точки от локалната 
компютърна мрежа, а също и телефон. 

Бе извършен спешен / авариен / ремонт на две от 
канцелариите на втория етаж / стаи 212 и 213 /. В стаите бяха 
изградени точки от локалната компютърна мрежа и телефон. Стая 
212 беше обособена като съдийски кабинет. Стая 213 е с функции 
на деловодство, което поема при отсъствие на деловодител на 
фирмено отделение дейността му. 

За първи път от дълги години при завръщане на колежките, 
които бяха в отпуск по майчинство, се наложи съдия Анастасов и 
мл.съдията Пенов да бъдат настанени в един кабинет. 
Служителите са по двама в стая, всички съдии и служители 
разполагат с компютри за осъществяване на своята дейност. 

През изминалата година бяха поставени и регулатори на 
радиаторите в голям брой от стаите, с което очакваме 
оптимизиране отоплението на канцелариите. 

 
По отношение на информационните технологии: 
Беше инсталирана и пусната за ползване голяма копирна 

машина закупена в края на 2008г. С параметрите и добрата си 
работа машината оправда направения за нея разход и не на 
последно място облекчи служителите при изпълнение на 
служебните им задължения. 

През годината бяха доставени 1 бр. лаптоп, 2 бр. 
компютърни системи, 5 бр. мултифункционални устройства, 1 бр. 
UPS и 2 бр. принтери с двустранен печат. 

Двете компютърни системи бяха поставени в съдийски 
кабинети за ползване от съдиите Павлова и Ангелова. С петте 
мултифункционални машини бяха подменени вече остарелите и 
физически амортизирани машини в деловодствата и при 
секретар-протоколистите. Двата принтера с двустранен печат 
бяха поставени за ползване в Регистратурата и при съдия 
Павлова. 

Беше доставена нова мултифункционална машина при 
съдебния администратор. 
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В началото на годината получихме лицензи за сървърни 
операционни системи. 

През годината бяха направени две основни актуализации на 
деловодния софтуер САС – Съдебно деловодство на ИО-Варна. С 
тях бяха отстранени редица пропуски и липси на 
функционалност, както и отразени някои промени в 
нормативните актове. В средата на месец септември бе проведено 
тридневно обучение на част от служителите за работа с 
деловодния софтуер, поради реализираните със софтуера редица 
промени. През изминалата година бяха направени редица заявки 
от страна на Окръжен съд – Ловеч за промени, които да бъдат 
заложени в предстоящите актуализации. 

От м.септември 2008 год. всички решения на съда се 
публикуват в Интернет страницата на съда. 

През м.декември 2009 год. беше извършена проверка от 
Инспектората при Министерството на правосъдието относно 
опазването, съхранението, ползването и предоставянето под наем 
на помещения в съдебните сгради на територията на Ловешкия 
съдебен регион. Не бяха установени съществени пропуски. Бяха 
дадени единствено препоръки за отдаване под наем на място за 
кафе-машини в Съдебната палата – Ловеч чрез провеждане на 
конкурс, какъвто вече беше проведен. 

 
 

След цялостен анализ на работата на Окръжния съд през 
2009 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. 

През годината за втори мандат бяха избрани по 
предложение на председателя на Окръжен съд – Ловеч 
административните ръководители – председатели на Районните 
съдилища – гр.Ловеч г-н Георги Христов, гр.Троян – г-жа Сийка 
Сеизова и гр.Тетевен – г-жа Искра Максимова. На досегашния 
административен ръководител – председател на Районен съд – 
гр.Луковит г-н Цветан Кръстев, който повече от 34 години е бил 
такъв и няма право на втори мандат, беше възложено от ВСС да 
изпълнява функциите до избиране на нов председател. Внесено е 
предложение от председателя на Окръжния съд за 
административен ръководител на Районен съд – Луковит да бъде 
избрана г-жа Виолета Фиденкова. Заместник на 
административния ръководител в Районен съд – гр.Ловеч за 
втори мандат от м.декември 2009 год. е г-ца Мария Шолекова. В 
Районен съд – гр. Троян – заместник е г-жа Петя Гатева. 

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 2 2 2 2 

ЛУКОВИТ 3 включ. Председ. 2 1 1 1 1 
ТЕТЕВЕН 4 включ. Председ. 4 1 1 1 1 

ТРОЯН 
6 включ. Предс. И 

Зам. предс. 6 1 1 1 
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През 2009 год. в районните съдилища бяха решени 
кадровите проблеми. Изключение прави Районен съд – Луковит, 
където независимо, че още от 01.09.2008 год. беше обявена 
свободна щатна бройка за съдия / на мястото на съдия 
Рабаджиева, прехвърлила се на работа в Районен съд – Ловеч / 
мястото остана незаето. Определеният за спечелил конкурса с 
решение на ВСС от 10.12.2009 год. кандидат не се яви в срок да 
поеме задълженията си на районен съдия. Това даде възможност 
да бъде устроен там на работа мл.съдията Пенов, чийто 3-
годишен срок по чл.240 от Закона за съдебната власт изтича на 
05.03.2010 год. В районен съд – гр.Троян все още незаета е 
бройката на съдия по вписванията.Задълженията се изпълняват от 
съдебния изпълнител, което внася много затруднения. В Районен 
съд – Луковит след проведен конкурс е назначена за съдебен 
изпълнител г-жа Невена Антонова Георгиева. В Районен съд – 
гр.Ловеч от м.септември в отпуск по майчинство е вторият 
съдебен изпълнител г-жа Елеонора Нукова. Работата на г-жа 
Тинкова отново се увеличи. 

В съдилищата от региона работят съдии с многогодишен 
юридически и съдийски стаж. В Районен съд – Ловеч пет от 
съдиите са с ранг „съдия в Апелативен съд”, в гр.Тетевен – двама 
съдии са с такъв ранг, в Луковит – също двама и в гр.Троян – 
трима. Внесено е вече предложение за повишаване в ранг на 
съдиите от Районен съд – Тетевен Марио Стоянов и Нанко 
Маринов. 

Натрупаха вече опит и другите съдии.Постъпилите нови 
колеги са с отлична теоретическа подготовка, която им позволява 
без проблем да поемат задълженията си. 

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

- Районен съд – гр. Ловеч – 27 служители; 
- Районен съд – гр. Луковит – 13 служители; 
- Районен съд – гр. Тетевен – 16 служители; 
- Районен съд – гр. Троян – 20служители. 
Във всеки от районните съдилища има назначен системен 

администратор, което спомага за техническата обезпеченост, за 
стриктно изпълнение на задълженията за публикуване решенията 
в Интернет страниците на съдилищата, за наблюдаване работата с 
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деловодния софтуер САС – „Съдебно деловодство” за управление 
на съдебните дела, разработена от Информационно обслужване – 
гр.Варна. 

Почти всички служители са с многогодишен опит. Работата 
в канцелариите и деловодствата е организирана в съответствие с 
Правилника за съдебната администрация. В Районните съдилища 
на отделните пропуски и нарушения се реагира незабавно в хода 
на работата. Отчете се, че няма привлечени към дисциплинарна 
отговорност служители за несправяне с работата или допускане 
на груби грешки. Председателите на съдилищата са отстранявали 
в оперативен порядък пропуските и са осъществявали 
непосредствено общия контрол над административните служби. 

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 досежно 
начина на разпределение на делата води до укрепване на 
доверието в работата на съда. 

Проблем възниква при насрочването на делата, постъпили в 
началото на съдебната ваканция, когато не е възможно да се 
насрочат в кратки срокове, тъй като съдиите са в отпуск, има 
дежурни съдии и се разглеждат само делата, визирани в чл.329 
ал.3 от Закона за съдебната власт. При тези дела от образуването 
им до постановяване на съдебните актове се отчита неминуемо 
изтичане на по-голям от тримесечен срок. Единствено в Районен 
съд – гр.Тетевен не спира разглеждането на делата и през 
периода, определен в чл.329 ал.1 от Закона за съдебната власт за 
съдебна ваканция. Съдиите ползват последователно отпуските си 
и по време на работа и през този период образуват и разглеждат 
всички постъпили дела. 

Районните съдилища - гр.Тетевен и Луковит работят в 
самостоятелни  съдебни сгради при много добри битови условия. 
И през отчетната година не се решиха проблемите за сграда за 
Районен съд – гр.Троян. Предприетите мерки от Председателя на 
съда със съдействието и на Районния прокурор, не по тяхна вина, 
не доведоха и до началото на откриване на някаква процедура.  
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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. 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. 

Всички съдилища са публикували в интернет страниците си 
изготвените съдебни актове в съответствие с решение по 
протокол № 35/2008 год. на ВСС. 

 
 

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 2009 год. 2008 год. 2007 год. 

ЛОВЕЧ 4328 3823 4083 
ЛУКОВИТ 938 820 992 
ТЕТЕВЕН 1321 1110 1397 
ТРОЯН 2169 1778 1909 

ОБЩО 8756 7531 8381 
 
Видно е, че постъпленията на делата бележи увеличение 

спрямо предходната година: в Районен съд - гр. Ловеч с 505 
дела , в Районен съд - гр.Луковит – със 118  дела, Районен съд 
– Тетевен – с 211 дела и в Районен съд – гр.Троян с 391 дела. 
Може да се приеме, че така установеното увеличение на 
постъпленията е значително. В Районните съдилища – Ловеч 
и Троян и през 2007 год. поставените на разглеждане дела са 
били по-малко от тези през отчетната година, което дава 
основание да се изведе тенденция към увеличаване 
постъплението на делата. В Районните съдилища - Луковит и 
Тетевен делата през 2007 год. са били повече от тези през 
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отчетната година. Както е посочено в доклада на Районен съд – 
Тетевен приключва постъплението на делата по ЗСПЗЗ и 
ЗВСГЗГФ. Във всички съдилища се отчита значителното 
увеличение на делата по заявления за издаване заповеди за 
изпълнение по реда на чл.410 и чл.417 от ГПК. 

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

 
РС-ЛОВЕЧ 2009 год. 2008год. Баланс 
Гр. дела 2160 1845 +315 
Нак. дела 2168 1978 +190 

 
РС-ЛУКОВИТ 2009 год. 2008год. Баланс 
Гр. дела 407 256 +151 
Нак. дела 531 564 -  33 

 
РС- ТЕТЕВЕН 2009 год. 2008 год. Баланс 
Гр. дела 725 510 +215 
Нак. дела 596 600 -    4 

 
РС- ТРОЯН 2009 год. 2008 год. Баланс 
Гр. дела 1409 975 +434 
Нак. дела 760 803 -   43 

 
Видно е, че при четирите районни съдилища общото 

увеличение на постъпление на дела е при гражданските дела, 
като с изключение на постъплението в Районен съд – Ловеч, в 
останалите съдилища е намален броят на наказателните дела. 

В Районен съд-гр. Ловеч най-голям при гражданските дела 
е делът на облигационните искове – общо 217 дела, следвани от 
исковете по Семейния кодекс – 180. Значително са намалели в 
сравнение с предходната година, когато са били образувани 103 
дела, вещните искове, разглеждани през отчетната година по 27 
дела. Делата по ЗСПЗЗ от 40 през предходната година са 
намалели на 6 през 2009 год. Поставени на разглеждане са били 
86 дела за делби – с 39 по-малко спрямо предходната година. В 
доклада на този съд се отчита почти двойно намаление на 
делата за разглеждане по общия исков ред – през 2007 год. те 
са били 1281 дела, през 2008 год. – 1314 дела, а през отчетната 
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година – 670 дела, докато делата по чл.237 б.”в-з” от ГПК / отм./ 
през 2007 год. - 684, през 2008 год. по този ред и по чл.410 и 
чл.417 от ГПК – 577 дела, през 2009 год. - 1270дела., бележат 
почти двойно увеличение. 

Районен съд - гр. Луковит отчита най-голям дял 
разглеждани граждански дела по Семейния кодекс – 51 – с 6 в 
повече спрямо предходната година, 39 дела за делби, 28 дела за 
вещни искове, от които само 7 са по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ. През 
годината са разглеждани  216 граждански дела по общия ред и 
почти толкова – 191 дела по чл.417 и чл.410 от ГПК 

В Районен съд-гр. Тетевен се отчита стабилизиран броят на 
делата по Семейния кодекс, вещните искове и облигационни 
искове. Отчетено е известно увеличение на делбените дела. 
Обикновено в Районен съд – Тетевен тези дела 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 80 доброволни делби на земеделски земи и гори, 
докато през 2008 год. тези вписвания са били 130. Значително 
увеличение и в този съд бележат делата по чл.410 и чл.417 от 
ГПК. Разгледани са 336 заявления по този ред, докато през 
2008 год. те са били 169. 

В Районен съд-гр. Троян също се отчита най-голям дял от 
гражданските дела на тези по СК – 94 дела / с 4 по-малко от 
образуваните такива дела през 2008 год./. Разгледани са 64 дела 
по облигационни искове / с 20 повече от предходната година /, 50 
дела по вещни искове, от които само 5 – по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ. 
Разглеждани са 21 дела по искове за делба. Отчита се с двойно 
повече разгледани дела по чл.410 и чл.417 от ГПК – 859 дела 
при 428 за 2008 год. 

През отчетната година всички районни съдилища  / вече и 
Районен съд – Ловеч /отчитат тенденция на най-голям 
относителен дял наказателни дела 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.343в 
от НК, за причинени телесни повреди при управление на МПС. В 
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Ловеч са разгледани 186 такива дела, в Районен съд – Луковит – 
74 такива дела, в Тетевен – 115, в Троян – 84 дела. В Районен съд 
– Троян са разгледани пет дела за притежаване на наркотици. 

В Районен съд – гр.Ловеч делът на наказателните дела за 
посегателства срещу собствеността – общо 102, от които 61- за 
кражби, 5 – за грабеж по чл.198 от НК, 8 за документна измама, 5 
– за присвоявания, 11 – за измами., за първа година е на второ 
място – след общоопасните престъпления. До тази отчетна 
година престъпленията против собствеността са заемали най-
голям дял. В останалите съдилища вече трайно проявеността на 
тези престъпления е на второ място след общоопасните 
престъпления. 

 
 

СВЪРШЕНИ   ДЕЛА 
 

 
През годината в Районните съдилища са свършени дела, 

както следва:  
 

СЪД 2009 год. 2008год. Разлика 
спрямо 2007 г. 

РС-ЛОВЕЧ 3826 3162 + 664 
РС-ЛУКОВИТ   830  713 +117 
РС-ТЕТЕВЕН 1196  976 +220 
РС-ТРОЯН 1971 1559 +412 

 
Видно е, че и при увеличеното постъпление на дела през 

отчетната година в районните съдилища съдиите са приключили 
по-голям брой дела. 

В Районен съд – гр.Ловеч 89,77% от всички поставени за 
разглеждане граждански дела са приключили и 83,75 % от 
тях са приключили в 3 – месечен срок, 75,18% от всички 
дела, поставени на разглеждане са приключили в 3-месечен 
срок. Отчита се подобрение в работата по приключване и 
приключване в по-кратки срокове на делата спрямо предходната 
2008 год., когато съответно 82,71% от гражданските дела са били 
свършени и от тях 78,72 % - в тримесечен срок, спрямо 
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поставените на разглеждане 65,11% са били приключили в 
тримесечен срок. От наказателните дела 87,04% са приключили 
в края на годината. От тях в 3-месечен срок са свършени 
80,55%. Спрямо общопоставените на разглеждане 
наказателни дела 70,11 % са свършени в тримесечния срок.  

В Районния съд – гр.Луковит 82,06% от всички 
поставени на разглеждане граждански дела са приключени и 
82,33 % от тях са приключили в 3 – месечен срок. Спрямо 
общопоставените за разглеждане граждански дела 67,56 % са 
приключили в тримесечния срок.; при наказателните дела 
това съотношение е 93,41 % свършени и от тях 94,35 % - в 3 – 
месечен срок. Спрямо общопоставените на разглеждане 
наказателни дела 88,14% са приключени в тримесечен срок. 

В Районен съд – гр.Тетевен са приключени  89,79 % от 
гражданските дела, от тях - 84,18% в 3 – месечен срок. Спрямо 
поставените на разглеждане дела 75,59% са решени в 
тримесечния срок.91,44% от наказателните дела са 
приключени и от тях 90,64% - в тримесечен срок. Спрямо 
поставените на разглеждане наказателни дела свършени в 3-
месечен срок са 82,89% дела.  

В Районен съд – гр.Троян са свършени 91,84 % от общия 
брой за разглеждане граждански дела и 86,71% от тях са 
свършени в тримесечен срок. Спрямо поставените на 
разглеждане общо граждански дела 79,63% са свършени в 
тримесечен срок. 89,08% от наказателните дела са свършени 
в края на отчетната година и от тях 91,14% - в тримесечен срок. 
От общопоставените на разглеждане наказателни дела 
81,18% са свършени в 3-месечен срок.  

В Районен съд – гр.Ловеч са приключили с най-голям 
относителен дял спрямо другите първоинстанционни съдилища 
наказателни дела с одобряване на постигнати споразумения – 
175 в досъдебната фаза и 104 - в съдебно заседание. Общо 279 
дела са приключили по реда на глава 29 от НПК, което 
съставлява 70,45% от приключилите наказателни дела. 
Съкратено съдебно следствие е проведено по 34 дела, 
разгледани са пет бързи производства и едно дело е разгледано 
по искане на обвиняемия. 



 45 

В Районен съд Луковит са разгледани 25 дела след 
провеждане на съкратено следствие, не са разглеждани бързи 
производства. Одобрени са 15 споразумения от досъдебната 
фаза и 10 споразумения по чл.384 от НПК, което съставлява 
25,25% от приключилите наказателни общ характер дела. 

В Районен съд – гр.Тетевен са приключили по реда на 
глава двадесет и девета 103  наказателни производства – 
51,24%, а 18 са решени след провеждане на съкратено съдебно 
следствие.Разгледано е едно бързо производство. 

В Районен съд – гр.Троян също са приключили 103 
наказателни дела с одобрени споразумения – 57,22% от 
приключените наказателни дела общ характер, от които 27, 
постигнати по чл.382 от НПК и 76 споразумения, одобрени след 
образуване на съдебно производство по обвинителен акт.11 
наказателни дела са разгледани в съкратени производства и са 
разгледани три бързи производства. 

 
Видима е тенденцията на подобряване работата на 

Районните съдилища и скъсяване на срока постъпване на 
делото – постановяване на решение. 

 
В Районен съд-гр. Ловеч са съдени 431 лица и са осъдени 

410 лица / с три по-малко от предходната 2008 год. /, от които 
на 205 са наложени наказание лишаване от свобода до 3 години и 
на 143 от тях изпълнението на наказанието е отложено на 
основание чл.66 от НК, на едно лице е наложено наказание 
лишаване от свобода над три години. По отношение на 154 лица е 
наложено наказание пробация. Оправдани са 7 лица , което е 
1,62% от съдените лица. Съотношението постановени 
осъдителни актове спрямо внесените за разглеждане от 
Районна прокуратура актове – обвинителни актове, 
споразумения, предложения по чл.370 от НПК е 72%. През 
годината са прекратени и върнати на прокуратурата 28 дела, 
/5,75%/ спрямо общопоставените на разглеждане дела /. От 
тях 18 са върнати с разпореждане на съдията докладчик и 10 – с 
определение от съдебно заседание. 

В Районен съд-гр. Луковит са съдени 121 лица и са 
осъдени 116 лица. Оправдани са 4 лица / 3,31% от осъдените 
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лица/, по две дела. Протестите и по двете дела са оставени без 
уважение и присъдите са влезли в сила. Няма прекратени и 
върнати на прокурор дела. Съотношението внесени 
прокурорски актове – осъдителни присъди е 65%. 

В Районен съд – гр. Тетевен са осъдени 261 лица, от които 
3 лица – непълнолетни. На 104 лица е наложено наказание 
лишаване от свобода, като изпълнението по отношение на 68 от 
тях е отложено на основание чл.66 ал.1 от НК.На 102 лица е 
наложено наказание пробация. Оправдани са 3 лица, което е 
1,30% спрямо съдените. Върнати за доразследване са 6 дела 
от съдебно заседание и 4 – с разпореждане на съдия 
докладчик. Съотношението осъдителни присъди – внесени 
прокурорски актове за разглеждане е 86,52%. През 2008 год. е 
било 94,92%. 

В Районен съд – Троян са съдени 207 лица и са осъдени 
186 лица, от които 8 – непълнолетни. На 94 осъдени е наложено 
наказание лишаване от свобода до 3 години и на две – над три 
години. По отношение на 71 лица изпълнението на наказанието е 
отложено. Пробация е наложена по отношения на 70 лица. 
Оправдани са 16 лица, което е 7,73 % от съдените лица. Пет 
присъди с оправдани лица не са били протестирани. По четири 
дела с оправдателни присъди е подаден протест от прокурора и 
присъдите са били потвърдени с решения на Ловешкия окръжен 
съд. Две осъдителни присъди на Троянския районен съд са били 
отменени от Окръжния съд по жалби и са постановени нови 
оправдателни присъди, влезли в сила. По едно дело с 
оправдателна присъда е подаден протест от прокурор и по едно 
дело с оправдателна присъда е подадена въззивна жалба от 
частния обвинител, но към края на отчетната година Окръжният 
съд не се е бил произнесъл. По три дела, внесени с предложения 
по чл.78 а от НК също са постановени решения, с които лицата си 
били признати за невиновни и оправдани. Върнати за 
доразследване са били 6 дела – три по реда на чл.249 от НПК 
и три – в съдебно заседание. Съотношението внесени 
прокурорски актове – постановени осъдителни присъди е 
73,24 %. През 2008 год. това съотношение е било 81,81%. 
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В четирите районните съдилища през отчетната година 
не са постъпвали за разглеждане дела, определени от ВСС 
като представляващи висок обществен интерес. 

 
 

НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИЛИЩАТА 
 
 
Натовареността на съдилищата за последните три години, 

при съобразяване действително отработените човекомесеци е, 
както следва: 

 
Отработени 

човекомесеци 
Спрямо общо 
разглежданите 

Спрямо 
свършените Съд Години 

Гр. Нак. Гр. Нак. Гр. Нак. 
2009 59 48 36,00 45,17 32,32 39,31 
2008 41 46 63.82 51.36 51.08 45.51 Районен съд - Ловеч 
2007 35 36 38.88 37.85 30.26 29.58 
2009 24 39,08 34,58 
2008 32 25,62 22,28 Районен съд - Луковит 
2007 32 27,56 23,33 
2009 24 24 30,21 27,13 24,83 22.71 
2008 24 24 21,25 25 17,96 22,71 Районен съд - Тетевен 
2007 18 24 57,44 21,42 52,33 17.46 
2009 71 30,55 27,76 
2008 71 25,04 21,96 Районен съд - Троян 
2007 72 26,51 23,42 

 
Видно е, че през 2009  година, при вече попълнен към края 

на отчетния период щат / с изключение на Районен съд – 
Луковит/, най-голяма е била натовареността на наказателните 
съдии в Ловешкия районен съд и общо – на съдиите при 
Луковитския районен съд.  

Може да се каже, че районните съдии през отчетната година 
са проявили висок професионализъм, още повече, че съдебните 
актове са изготвени в рамките на установените процесуални 
срокове. За качеството на изготвените актове до голяма степен 
критерий са резултатите от обжалването им. 

В Районен съд-гр. Ловеч през годината по наказателни 
дела са обжалвани 183 съдебни акта / присъди, решения и 
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определения /, при 102 за 2008 год. и 163 – за 2007 год. От 
обжалваните през отчетната година наказателни актове с резултат 
са върнати 136 дела. Потвърдени са 107 съдебни акта / 78,76% 
от делата с резултат от инстанционна проверка /, изменени са 
10 акта – 7,35%, отменени са 19 акта – 13,97%. Обжалвани са 
274 съдебни акта по граждански дела при 221 за 2008 год. и 
при 135 за 2007 год. Върнати с резултат са 109 дела. От тях 
съдебните актове са оставени в сила по 57 дела / 52,29% /, 
частично отменени – 7 / 6,42% / и отменени 31 / 28,44 % /. 
Прекратени са били 6 дела. 

В Районен съд - гр. Луковит са обжалвани общо 62 
съдебни актове, което съставлява 8,2% от свършените с 
актове по същество дела. От тях 21 жалби са постъпили по 
граждански дела. По 13 дела няма резултати. Няма отменени и 
върнати за ново разглеждане дела. Обжалвани са 41 съдебни 
актове по наказателни дела. Към края на годината има 
резултати по 31 дела. Два съдебни акта са отменени от 
въззивната инстанция и делата са върнати за ново 
разглеждане, което съставлява 6,45% от делата с резултати от 
обжалване пред инстанции, пет акта са отменени и делата са 
решени от въззивната инстанция – 16,13%, един съдебен акт е 
изменен – 3,23%. Следва да се отбележи, че в данните за 
обжалваните наказателни актове се отчитат и тези по АНД, 
обжалвани пред Административен съд – Ловеч. 

В Районен съд – гр.Тетевен са обжалвани 89 
наказателно-съдебни актове – 16,33% от всички постановени. 
Върнати с резултат са 76 дела от които са потвърдени съдебни 
актове – 59, което съставлява 77,63 %, 6 съдебни акта са 
изменени – 7,89%, 11 са отменени – 14,47%. По 13 дела няма 
резултат. Обжалвани са 85 гражданско-съдебни актове, от които 
с резултат са върнати 61. В сила са оставени 46 съдебни акта, 
което е 75,41% от делата с резултат от инстанционната 
проверка, изменени са 7 акта – 11,47 % и са отменени 8 – 
13,11%.. Без резултат са жалбите по 24 граждански дела. 

В Районен съд – гр.Троян са обжалвани общо 76 съдебни 
актове по граждански дела, което съставлява 5,87% от всичко 
постановените граждански актове, от които оставени в сила от 
по-горната инстанция са 35 съдебни акта  - 46,05 от 
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обжалваните, частично отменени - 8 акта – 10,52% и  30 акта – 
изцяло отменени – 39,47%. Тези данни сочат на отстъпление 
спрямо предходната година, когато изцяло отменени са били 16 
акта, което е съставлявало 22,54% от обжалваните актове. 
Обжалвани са 79 наказателно-съдебни акта – 11,67% от 
общопостановените. Потвърдени са 67 акта – 80,72%, 
изменени – 10 акта – 12,65% и отменени 6 съдебни акта – 
7,89%.  

Считам, че и през настоящата година председателите на 
Районните съдилища, ще следва да анализират повтарящите се 
слабости, довели до отмяна на постановените съдебни актове. 
Един такъв анализ би било добре да е предмет на обсъждане на 
общо събрание на съдиите от Ловешкия регион. 

 
 

СЪДЕБНО   ИЗПЪЛНЕНИЕ 
 

В районните съдилища – Ловеч, щатът на съдебните 
изпълнители към края на 2009 год. е попълнен. В Районен съд-
гр.Ловеч по щат са 2 - ма съдебни изпълнители. От м.септември 
2009 год. обаче г-жа Нукова е в отпуск по майчинство и г-жа 
Тинкова отново работи сама. В Районен съд – гр. Луковит, 
гр.Тетевен и гр.Троян по щат е 1 бройка. След конкурс  от 
07.04.2009 год. в Районен съд – Луковит е назначена за съдебен 
изпълнител г-жа Невена Георгиева. 

На територията на региона няма регистриран частни 
съдебни изпълнител. 

Ръководителката на съдебно-изпълнителната служба при 
Районен съд – гр.Ловеч г-жа Тинкова 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 съдебните изпълнители. 

През отчетния период в Съдебно изпълнителната служба 
при Районен съд –гр. Ловеч са постъпили 676 изпълнителни 
дела, но са останали висящи от предходната 2688 дела, или 
общо за разглеждане са били 3 364 дела при 3287 за 2008 год. и 
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3293 за 2007 година. От предходните години са останали висящи 
152 дела в полза на държавата и с постъпилите през отчетната 
година броят им е бил 169. В полза на юридически лица са 
разгледани 1916, а в полза на граждани 1 195 дела, за изпълнение 
на чуждестранни решения – 3 дела за издръжка., останали за 
изпълнение от предходни години. Изпълнени са били и 98 
обезпечителни мерки. 

Само по постъпилите през 2009 год. изпълнителни дела 
сумата за събиране е била 8 344 916 лв., за сравнение през 2008 
год. тази сума е достигнала 2 958 800 лв. Общата сума за 
събиране през отчетната година по всички изпълнителни 
дела е била 23 153 592 лева / при 16 844 313 лв. за предходната 
2008 год. и 18 208 501 лв. за 2007 год. /, от която в полза на 
държавата /публични и частни държавни вземания/ - 1 304 332 
лв., в полза на юридически лица 20 551 752 лв., в полза на 
граждани 1 297 472 лева. Общата сума за събиране е увеличена 
спрямо предходната 2008 год., когато е била 16 265 841 лева. 
Средно месечно за разглеждане един съдия изпълнител е имал 
по 140 дела при 137 за 2008 год. и същия брой за 2007 год. Видно 
е огромното натоварване на съдиите изпълнители през тази 
година, изнесено най-вече от г- жа Тинкова, работила сама може 
да се каже от м.април 2009 год. / оттогава г-жа Нукова е излизала 
и в отпуск по болест във връзка с бременността/. Реално 
натовареността на г-жа Тинкова е значително по-голяма. 

В края на годината се отчитат от 3 364 за разглеждане 
свършени са 735 дела, при 3287 дела за разглеждане и свършени 
от тях 736 дела през 2008 година. От свършените дела по 202 са 
реализирани вземанията, 510 – по други причини и 23 са 
изпратени на друг съдебен изпълнител. Събрани са общо 
1 461599 лв., докато през 2008 год. са събрани 1 364 522 лв., а 
през 2007 год. – 883 300 лв. Средно месечно свършени дела от 
съдия-изпълнител в този съд е 31 дела. 

В Съдебно изпълнителната служба при Луковитския 
районен съд са постъпили 84 дела, - с 8 повече от постъпилите 
през 2008 год. Свършени са били 150 дела и останали висящи 
в края на годината 632. През годината са били събрани 260 704 
лв., при 101 645 лв. – за 2008 год. и  – 313 022 лв. за 2007 год. В 
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края на годината са останали несъбрани 2 266 833  лв. при 
1 965 517 лв. за 2008 год. и 1 706 587 за 2007 год.  

В Съдебно изпълнителната служба при Тетевенския 
районен съд са постъпили 170 изпълнителни дела при 190 за 
2008 год. и 184 – за 2007 год. Висящи към 01.01.2009 год. са били 
999 дела или общо за изпълнение през отчетната година са 
били 1169 дела. Свършени са били 268 дела / с 53 в повече от 
2008 год. и с 44 – в повече от 2007 год./. Събрани са били 
124 343 лв. /значително по-малко спрямо предходни години/, 
заедно със сумите по прекратените дела възлиза на 1 722 773 
лв. Няма висяща дела за вземания в полза на държавата 
Останали несвършени са 901 дела / със 123 по-малко спрямо 
предходната година / за сумата 12 721 190 лева. Една голяма част 
от тази несъбрана сума е по изп.дело № 147/2009 год. – за 
5 615 000 лв., което в началото на 2010 год. е прекратено. От 
останалите несвършени дела голям брой 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 Районен съд - гр. Троян са постъпили 552 
изпълнителни дела. Висящите са били 1479 дела или общо за 
изпълнение през отчетната година са били 2031 дела. 
Събрани са 432 617 лв. – със 129 968 лв. по-малко от 2008 год. 
Останали за събиране са 19 056 514 лв. – с 12 567 961 лв. 
повече от 2008 год. 

При тези данни следва да се направи извода за увеличение 
на делата, постъпващи за изпълнение, което се дължи на 
множеството приключили дела по чл.417 и чл.410 от ГПК. Не 
случайно голям брой от постъпилите дела за изпълнение са в 
полза на юридически лица и най-вече банки. 

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 
особено в състоянието на икономическа криза – 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 
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имущество след получаване на призовката за доброволно 
изпълнение. 

Голям е и броят на напусналите страната длъжници, дори и 
след наложената принудителна административна мярка по чл.76, 
т.3 от Закона за българските документи за самоличност. 

Констатира се, че банките са отпускали кредити, които в 
повечето от случаите не са били надлежно обезпечени.В доклада 
за работата на Районен съд – Ловеч са изведени няколко случая 
по образувани изпълнителни дела на необяснимо необезпечени 
отпуснати заеми от банки. 

При общ анализ на работата на съдебно-изпълнителните 
служби, въпреки сравнително 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 с изключение на Районен съд – 
гр.Троян щатните бройки за съдии по вписванията са заети. В 
Районен съд – Ловеч те са две, в останалите съдилища – по една 
щатна бройка. Все още незаета е щатната бройка в Районен съд – 
Троян. Задълженията на съдия по вписванията изпълнява 
съдебният изпълнител, което е натоварващо с оглед характера на 
работа на съдебния изпълнител и необходимостта да извършва 
описи извън сградата на съда. 
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И през отчетната година съдиите по вписванията са 
изпълнявали с професионализъм задълженията си и независимо, 
че са отделени службите по вписвания, е осигурена добра 
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 може да се каже, 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. 

В ежедневната си работа следва да прилагаме вече 
принципите, правилата на европейското общностно право. 

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

 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОС- ГР. ЛОВЕЧ: 


