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ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪДИЛИЩАТА ОТ РЕГИОНА 
НА ОКРЪЖЕН СЪД – ГР.ЛОВЕЧ ЗА 2007 ГОДИНА 

 
 

Изминалата 2007 година беше първата година след 
приемане на България за пълноправен член на Европейския съюз 
при обсъждане изоставането на съдебната реформа от 
предявените изисквания за постигане на резултати в борбата с 
престъпността и за пълноценно защитаване на правата и 
свободите на гражданите. 

Приети бяха нови закони, които да гарантират 
отстраняване на причините за това изоставане. През м.август 
влезе в сила нов Закон за съдебната власт, който въведе 
постоянно действащ Висш съдебен съвет, Инспекторат при 
Висшия съдебен съвет, наложи конкурсното начало при 
първоначално постъпване на работа в съдебната система и 
възможност за преместване на работа от един орган на съдебната 
система в друг след провеждане на конкурс по атестиране. Със 
закона се закрепи нормативно разпределянето на делата между 
съдиите на случаен принцип, огласяването на съдебните актове 
чрез публикациите им в интернет страниците, публикуването 
също там на годишните доклади за дейността на съдебните 
органи, критериите за атестиране на магистратите – мерки за 
избягване на корупционните практики. Някои от тези мерки са 
нови, приети с оглед положително развитие на системата, 
въпреки че има още много какво да се желае при практическото 
им приложение. В брой 59/2007 год. на Държавен вестник беше 
публикуван нов Гражданско-процесуален кодекс, в който са 
въведени множество промени, целящи съкращаване на сроковете 
за разглеждане на гражданските спорове. Отново се въведе 
нормативно служебното начало в гражданското 
съдопроизводство. Предстои влизането на новия кодекс в 
действие от 01.03.2008 год. и се очаква, че в практиката ще се 
срещат ежедневни трудности по прилагането на новите 
изисквания с оглед и на обстоятелството, че страните няма да са 
подготвени да реализират своевременно процесуалните си права. 



 2 

От 01.03.2007 год. се прилага Административно-процесуалният 
кодекс, работят новосформираните регионални административни 
съдилища, окръжните съдилища вече не разглеждат 
административни спорове. Само през изминалата година 
Наказателният кодекс беше шест пъти допълван и поправян в 
опити да отговори на динамично променящите се правни 
отношения и престъпни посегателства в нови форми. Отново се 
говори за необходимостта от приемане на нов Наказателен 
кодекс. 

Предизвикателство е пред българските съдии да прилагат 
новите разпоредби, тепърва в практиката да установяват 
обществено оправдани ли са промените, в достатъчна степен ли 
се гарантират правата на гражданите и тяхната защита. 

Отговорността, задълженията, необходимостта от 
ежедневна подготовка и обучение, предизвикани от новите 
нормативни уредби и изменението на други, са на неимоверно 
по-високо ниво. Съдиите в Ловешкия регион проявяват и 
доказват професионализма си. 

В работата си съдиите са се ръководили от 
конституционните правомощия, ангажиментите на Република 
България като член на Европейския съюз, разпоредбите на Закона 
за съдебната власт, указанията на Висшия съдебен съвет, 
практиката, наложена от Върховния касационен съд. Полагат се 
усилия за установяване на правилна наказателна политика, 
съответстваща на динамиката на престъпността и за бързо 
решаване на делата, за правилното и точно приложение на 
законите в гражданско-правното правораздаване. 

С малки изключения в съдилищата в региона е създадена 
оптимална организация на работа. Съдебните служители с 
добрата си работа, бързото и точно обслужване на гражданите 
допринасят в не малка степен за повишаване на общественото 
доверие в съдебната система. 

Една от основните задачи, които съдилищата следва да 
решават, е осигуряване на достъп до информация на гражданите 
за работата в съдебната система с оглед придобиване на 
обществена представа за нея. 
 
 



 3 

О  К  Р  Ъ  Ж  Е  Н    С  Ъ  Д   -   ГР. Л  О  В  Е  Ч 
 

 
Окръжният съд – гр.Ловеч през м.март 2007 год. беше 

избран за съд – партньор на Комисия „Съдебна администрация” 
при Висш съдебен съвет, програма на Американската агенция за 
международно развитие и нейния партньор „Инициатива за 
укрепване на съдебната система. До края на м.юни 2007 год. бяха 
проведени три посещения на представители на Комисията с 
участието и на главния секретар на Висшия съдебен съвет 
съвместно с представители на Американската агенция за 
международно развитие с оглед запознаване с работата на съда, 
извеждане на мерки за подобряването й, оказване на методическа 
помощ. Лично г-н Кенет Стюарт – Директор на Инициативата за 
укрепване на съдебната система посети съда и даде положителна 
оценка за работата му, насочи вниманието към предприемане на 
конкретни мерки във връзка със съкращаване сроковете за 
решаване на делата. Беше разработен и приет през м.април 2007 
год. План за подобряване работата на Окръжен съд, изпълнението 
на който беше обсъждано при последвалите посещения на 
представителите на ВСС и на Инициативата за укрепване на 
съдебната система. Анализирани бяха причините за забавяне 
решаването на делата и набелязани мерки за отстраняването им. 
Особено внимание се обърна на предоставяне на информация на 
гражданите за работата на съда, която да им е в помощ за 
реализиране на правата им – информационни табла, брошури. 
Изработена с помощта на Инициативата за укрепване на 
съдебната система беше и интернет страницата на съда, в която 
гражданите могат да се запознаят с кратки исторически данни за 
Окръжния съд, данни за видовете услуги, които могат да 
потърсят, телефони за справки, сметки, по които могат да внасят 
такси и депозити, датите на насрочените заседания, резултатите в 
съответния ден на съдебно заседание – обявени за решаване дела 
или отложени за определена дата. Насочено беше вниманието 
към връзките с медиите, осъществен беше съвместно с „Екомисия 
21 век” Ловеч проект „Младите хора и съдебната система”. 

Определено може да се каже, че предприетото даде 
положителна насока за бъдещата ни работа и можем само да 
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съжаляваме, че не кандидатствахме в предходни години за 
приемането ни за съд – партньор. В добрата практика се 
убедихме при посещението ни в Окръжен и Районен съд – 
гр.Смолян, които са едни от първите такива съдилища. 

 
 

 
КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

 
 

 През изминалата 2007 год. правораздавателната дейност в 
Окръжен съд – гр.Ловеч е осъществявана предимно от 11 съдии – 
в непълен състав. По щат са предвидени 14 бройки за съдии и 
една щатна бройка за младши съдия. На 05.02.2007 год. беше 
освободена поради подаване на оставка /във връзка с 
продължително боледуване/ г-жа Цонка Георгиева, работила като 
съдия в продължение на повече от 30 години. На 05.03.2007 год. 
встъпи в длъжност като младши съдия г-н Пламен Иванов Пенов, 
който още същия месец беше включен в задължителния 
шестмесечен курс за обучение на младши съдии към 
Националния институт на правосъдието – София и фактически 
започна работа на 22.10.2007 год. Госпожа Поля Данкова 
продължава да е в отпуск за отглеждане на малко дете. След 
проведените през месеците юни и юли 2007 год. конкурси, 
организирани от Висшия съдебен съвет съобразно изискванията 
на стария Закон за съдебната власт от 1994 год., на 01.10.2007 
год. встъпи в длъжност съдия при Окръжния съд – Ловеч г-н 
Васил Анастасов / дотогава съдия в Районен съд – гр.Ловеч /. Със 
заповед на председателя беше командирован за един  месец в 
същия съд, където и понастоящем има сериозни кадрови 
проблеми. На 15.10.2007 год. встъпи в длъжност и г-жа Зорница 
Ангелова /също дотогава съдия в Районен съд – Ловеч/, но 
продължи отпуска си за отглеждане на малко дете. От 
01.11.2007год. г-н Пенов, който има повече от три години 
юридически стаж, беше командирован със заповед на 
председателя на работа в Районен съд – гр.Ловеч. Работата в 
непълен състав, необходимостта да приключат започнатите 
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граждански административен характер дела по досегашния ред, 
забавянето на влизането в действие на Единния търговски 
регистър и свързаното с това продължаване регистрацията и 
пререгистрацията на търговските дружества и еднолични 
търговци от окръжните съдилища, затрудни обособяването на 
постоянни състави при разглеждане на въззивните граждански и 
наказателни дела. Това неминуемо се отрази на някои от 
показателите в дейността на съда като цяло. 

Почти до края на изминалата година се запази 
разпределението на работата между административния 
ръководител и заместниците. Председателят образува, наблюдава 
и разпределя наказателните дела, образува гражданските дела 
първа инстанция, образува и насрочва въззивните граждански 
дела, частните наказателни и граждански дела, разглежда по 
закон жалбите за бавност. Госпожа Вълчева до 01.03.2007 год. 
образуваше и насрочваше гражданските административен 
характер дела, след тази дата председателстваше състава, 
разглеждащ започнатите вече такива дела, а след м.септември – и 
въззивни граждански дела. Госпожа Дойнова ръководи изцяло 
работата на фирменото отделение, председателстваше също 
състав, разглеждащ въззивни граждански дела. Заедно с г-жа 
Константинова разглеждат първа инстанция граждански дела от 
търговски характер. 

Делата се разпределяха за разглеждане между съдиите на 
случаен принцип, като се ползваше програмният продукт на 
Висшия съдебен съвет. Трябва обаче да се отбележи, че поради 
необходимостта постоянно да се сменят участващите в съставите 
съдии, при разглеждане на въззивните граждански дела, на 
въззивните наказателни дела, на които не е бил даден ход на 
първото насрочено съдебно заседание, не беше възможно винаги 
разпределените на този принцип дела да се разгледат до 
обявяване на делото за решаване от определения първоначално 
съдия. Надяваме се, че през настоящата година, след отпадане на 
гражданските дела от административен характер, основната 
дейност по регистрацията на търговските дружества и еднолични 
търговци, кооперациите и сформирането на постоянни състави за 
разглеждане на въззивни граждански и наказателни дела, 
определените чрез програмния продукт докладчици да 
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приключват съответното дело със съдебен акт. По този начин не 
само, че ще отпаднат условия за корупция /което по същество се 
получаваше и при налагащата се смяна на съдиите в съставите/, 
но ще се повиши и 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 20.02.2008 год.: 

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

Антоанета Монева ВКС 29 7 8 25 8 23 
Милена Вълчева  ВКС 18 6 7 16 3 20 
Севда Дойнова ВКС 25  24 13 6 20 
Йовка Казанджиева ВКС 17 4 10 17 4 10 
Поля Данкова ВКС 15 8 3 15 8 3 
Евгения Павлова Иванова АС 17 2 1 15 3 1 
Татяна Митева АС 14 9 19 14 9 19 
Иван Иванов АС 13  15 13  15 
Николинка Димитрова АС 24 4 6 7 5 20 
Магдалена Станчевска АС 11 8 28 9 6 7 
Емил Давидов АС 12  21 12  21 
Иваничка Константинова АС 21 6 19 5 4  
Васил Анастасов ОС 9 4 9 8 4 9 
Зорница Ангелова ОС 11 6 20 10 6 20 
Пламен Пенов  3 7 21  11 16 

 
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 Европейската заповед за задържане, полицейско 
сътрудничество по наказателни дела, мерки против 
престъпленията, свързани с пране на пари и др., гражданските 
съдии – 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 



 7 

сродни съдилища. Въпреки че се работеше в непълен състав, с 
цената на размествания по състави, почти във всички 
организирани семинари участваше съдия от състава ни. По 
обучителен план на съда с помощта на Инициатива за укрепване 
на съдебната система в България и Националния институт на 
правосъдието организирахме обучение за съдиите от Ловешкия 
съдебен район за финансовите престъпления с лектор г-жа 
Мирослава Тодорова, за съдебните служители в съдилищата от 
района – обучение за работа в екип и управление на времето, за 
съдиите и служителите при Окръжен съд и Районен съд – Ловеч – 
обучение на тема „Стресоустойчивост”. 

Персоналната оценка за всеки от съдиите е много добра  
Всички съдии изготвят съдебните си актове в установените 
процесуални срокове. Изключение е забавянето с дни и то по 
уважителни причини . 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 28 по щат : 

- съдебен администратор; 
- главен счетоводител; 
- мрежови системен администратор; 
- счетоводител-касиер; 
- 7 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. 
Незаета е една щатна бройка трансформирана в края на 

2007 год. в съдебен секретар. Открита е процедура и предстои 
провеждане на конкурс. 

В по-голямата си част служителите са с дългогодишен 
опит, добре запознати с трудовите си и служебни задължения. 
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Професионалната им подготовка е помагала на високо ниво да 
обслужват гражданите, да са в помощ на съдиите. Настъпилите 
затруднения във връзка с освобождаването по нейно желание на 
съдебния секретар във фирмено отделение г-жа Найденова, 
излизането в отпуск по майчинство на деловодителката в същото 
отделение г-жа Кирилова сравнително по едно и също време – 
м.юни, юли 2007 година, не се отразиха на работата с цената на 
положените усилия на колежките им, назначаването на г-жа 
Севдалина Павлова, която се стремеше да навлезе бързо в 
работата. 

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. 

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

 
 
 

ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА В ОКРЪЖЕН СЪД-ГР. ЛОВЕЧ 
 
 

ПОСТЪПИЛИ ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ 
 
 

През отчетната 2007 година в Окръжен съд - гр. Ловеч са 
постъпили общо 2 355 дела - с 358 дела в по - малко спрямо 
предходната 2006 година. 

Чувствителното намаление се дължи на отделянето след 
01.03.2007 год. на гражданските административен характер дела, 
частните наказателни дела по ДОПК, касационните наказателни 
от административен характер дела и преминаването им за 
разглеждане по компетентност в Регионалния административен 
съд – гр.Ловеч. 
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ПЪРВОИНСТАНЦИОННИ ПРОИЗВОДСТВА: 
 
 

 
През годината са били поставени на разглеждане общо 792 

първоинстанционни дела, от които 224 са били висящи към 
01.01.2007 год. и 564 са новообразувани. Наблюдава се следното 
разпределение, съпоставено с данните от 2006 год. и 2005 год.: 

 
 

Година Видове дела 
2007г. 2006г. 2005г. 

Гр.дела 224 214 180 
Адм.дела 147 280 262 
Ч.гр.дела 48 17 53 
НОХД 58 54 63 
Ч.нак.дела вкл.разпити 315 399 333 
 
 

Видно е значителното намаление на гражданските дела от 
административен характер, като дори и този брой дела се дължи 
на останалите несвършени към 01.01.2007год. 122 дела. 
Новопостъпилите до 01.03.2007год. са само 24 и едно дело е било 
върнато за ново разглеждане. Тенденция на увеличаване се 
наблюдава при гражданските дела и частните граждански дела. 
Предполага се, че след влизане в действие на новия Гражданско-
процесуален кодекс и уредената с него компетентност на 
окръжните съдилища тази тенденция ще се прояви в по-голяма 
степен. При наказателните общ характер дела и частните 
наказателни дела от дадените цифри не би могла да се изведе 
определена тенденция на изменение. 

От така поставените на разглеждане дела първа инстанция, 
останали несвършени към 01.01.2007 год. и съответно 
новообразувани са, както следва: 
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Видове Останали несвършени Новообразувани 
Гр.дела 79 145 
Адм.дела 122 25 
Ч.гр.дела  48 
НОХД 15 43 
Ч.нак.дела 8 252 
Ч.нак.дела разпити 55 55 

 
 
В процентно съотношение: 
- 35% от гражданските дела, поставени за разглеждане 
през 2007 год. са били останали висящи от 
предходната година и 65 % са били новообразувани; 

- 26 % от НОХД са били висящи към 01.01.2007год. и   
74 % - новообразувани; 

- Около 3 % от частните наказателни производства са 
били висящи в началото на изминалата година и 97 % - 
новообразувани. 

 
По предмет разгледаните искове първа инстанция се 

делят, както следва:  
- искове по СК – 30 дела /увеличение спрямо предходната 
година с 3/ - за установяване или оспорване на произход, 
за прекратяване на осиновяване, осиновявания, като 
последните имат най-голям дял – 19 дела; 

- облигационни искове – 94 дела, като 29 от тях са 
заведени от или срещу търговци; 

- за обявяване на несъстоятелност – 16 дела, тези дела 
бележат сравнителна тенденция на устойчивост, а в 
същото време са свързани с големи трудности – 
постановяват се по няколко решения, недостатъчна 
заинтересованост от страните след предявяване на иска, 
кратки срокове, в които следва да се разглеждат, 
липсата на средства, включително и за публикации в 
Държавен вестник, намирането на синдици, които 
добросъвестно да изпълняват вменените им задължения. 
В публикувания одобрен списък на синдици по 
непонятни причини не са включени специалисти от 
Ловешкия регион; 
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- искове по Търговски закон – 35 дела; 
- вещни искове – 13 дела. 
На производство и все още неприключили са дела по 3 

иска, предявени от Комисията за отнемане имущество, придобито 
от престъпна дейност. Проведени са многобройни съдебни 
заседания, ответниците представят нови и нови доказателства с 
цел да оправдаят източниците на доходите си, представителите 
на Комисията ги оспорват и делата отново се отлагат за събиране 
на доказателства. Материалите са обемни, при всички случаи е 
допуснато предварително обезпечение на исковете чрез налагане 
запор или възбрана в отделни частни граждански производства. 

От гражданските административен характер дела 70 
дела са образувани по жалби във връзка с приложението на ЗУТ, 
само 3 – по ЗСПЗЗ, 2 – данъчни и 1 по ЗОСОИ. Останали 
несвършени към края на отчетния период са 35 дела, като по 13 
от тях – по жалби против начетни актове на РУСО 
производството е спряно на основание чл.182 б.”д” от ГПК – до 
приключване на нак.о.х.дело № 145/2006 год. /за престъпления 
във връзка с ТЕЛК/. 

През изминалата година са постъпили 719 заявления за 
първоначална регистрация на търговци при 658 - за 2006 год. и 
602 – за 2005 год. Постановени са решения за промени по 726 
фирмени дела, при 731 – за 2006 год. и 1426 за 2005 год. Вписани 
са заличавания на търговци по 173 дела. 

 
По видове престъпления наказателните дела за 

разглеждане през 2007 год. първа инстанция се делят, както 
следва: 

- убийства – 8, от които 2 в стадия на опита; 
- последвала смърт поради проявена професионална 
непредпазливост по чл.123 от НК – 2 дела; 

- грабежи при условията на чл.199 от НК – 5 дела; 
- 1 дело за престъпление по чл.212 ал.5 от НК, останало 
несвършено към 01.01.2007 год., както и в края на 
изминалата година – дело, образувано срещу лекари, 
участвали в комисия на ТЕЛК и служители на ТЕЛК - с 
усложнена фактическа обстановка, множество 
свидетели и вещи лица, делото е от голям обществен 
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интерес, образувано срещу седем подсъдими, до даване 
ход на делото починаха двама и е в ход с разпитани вече 
над 300 свидетели, 9 вещи лица; 

- 5 дела за престъпления против данъчната система по 
чл.257 от НК; 

- 3 дела за престъпление по чл.282 от НК; 
- 27 дела за общоопасни престъпления, от които 15 – за 
транспортни престъпления с последвала смърт /по три 
дела деянието извършено в пияно състояние/ и 9 дела за 
притежаване на наркотични вещества с цел продажба 
или разпространението им. 

Едва ли това разграничение може да доведе до определени 
изводи за динамиката на престъпността в региона. Убийствата, 
които са разгледани в наказателни производства, обикновено са 
от битов характер – възникнали лоши отношения между отделни 
групи в определени родствени взаимоотношения помежду си, 
след употреба на алкохол. Разгледано е изключително дръзко, с 
проявена особена жестокост от страна на непълнолетен убийство 
на 84-годишна жена, придружаващо грабежа на 25 лв. от дома й. 
Твърде малък е броят на делата за престъпления против 
стопанството, против дейността на държавните органи, което не 
означава, че нямат проява на територията на съдебния район. 
Доколкото са разгледани тези дела, те са съпроводени с големи 
трудности – приложени са многобройни писмени доказателства, в 
хода на делата се уточняват квалификациите при съобразяване 
практиката на ВКС / примерно по обвиненията за престъпление 
по чл.282 от НК /, промените в редакцията на чл.257 от НК. През 
годината не са внесени за разглеждане обвинителни актове за 
прояви на подкупи. С оглед на месторазположението на съдебния 
район – преминаване на една от най-важните пътни артерии – ГП 
- София – Варна, както и натовареният участък на пътя през 
гр.Луковит за Плевен, сравнително голям е броят на делата за 
транспортни престъпления с тежък резултат. Внесените за 
разглеждане дела за притежаване на наркотични вещества с цел 
продажба или за разпространение на наркотични вещества не 
обхващат сериозни прояви на този вид престъпления, касае се до 
установени сравнително минимални количества. Не са изправени 
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да отговарят крупни разпространители. Осъдени са шест лица, на 
които са наложени наказания при условията на чл.55 от НК. 

 
 
 

СВЪРШЕНИ ПЪРВОИНСТАНЦИОННИ ДЕЛА 
 

 
 

През изминалата година са свършени общо 690 дела или 
87% от поставените на разглеждане дела. В тримесечен срок 
са приключили общо 539 дела, което съставлява 78% от 
приключилите дела и 68% от поставените на разглеждане 
дела. 

При отделните видове дела това съотношение е, както 
следва: 

 

Вид дело Свършени 
В 3-мес. срок 
свършени 

Гр.дела 76 % 59 % 
Адм.дела 76 % 37 % 
Ч.гр.дела 96 % 100 % 
НОХД 79 % 76 % 
Ч.нак.дела 98 % 100 % 

 
В сравнение с предходните години, когато: 

 
2006 год. 2005 год. Вид дело Свършени 

В 3-мес. срок 
свършени 

Свършени 
В 3-мес. срок 
свършени 

гр.дела 63 % 61% 57 % 40 % 
адм.д. 56 % 56 % 62% 40 % 
НОХД 72 % 67 % 79 % 60 % 

 
се наблюдава тенденция на подобрение в стремежа за 
приключване на делата и приключването им в по-кратки срокове. 

Разбира се, има още какво да се желае при данните за 
приключилите в 3 – месечен срок дела, още повече в 
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съотношение към общопостъпилите за разглеждане дела. Може 
да се каже, че стриктното спазване на този срок е трудно при 
постъпилите по време на съдебната ваканция дела, насрочването 
им през м.септември и октомври. При едно само отлагане за 
събиране на допълнително поискани доказателства при всички 
случаи този срок не може да се спази. 

При анализ на причините за отлагане на делата се 
установява бездействието на страните в гражданския процес, 
които във всяко поредно съдебно заседание предявяват нови 
искания за допускане на доказателства и дори санкцията по чл.65 
от ГПК не ги мотивира да бъдат по-активни за приключване на 
делото с решение. Нередовното призоваване на страните е 
проблем, особено в населените места извън седалищата на 
съдилищата. През отчетната година беше наказан дисциплинарно 
и един от призовкарите при окръжния съд, поради системни 
сигнали за невръчени в съответствие с процесуалните закони 
призовки, което е довеждало до отлагане на делата. Вещите лица 
– специалисти в някои области, като примерно геодезия и 
картография, са изключително натоварени и се налага делата да 
се отлагат за изготвяне на заключенията по назначените 
експертизи. 

При наказателните дела причините са заболяване на 
страните или техните защитници или повереници, 
ангажираността на последните по други дела, неявяване на вещи 
лица от други населени места, най-често от гр.София. При 
възможност 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, 
най-вече за транспортни престъпления, се налага да се отлагат за 
назначаване на повторни експертизи, поради недостатъчно 
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обосновани заключения, изготвени на досъдебното производство. 
В съдебно заседание вещите лица при разпит не могат да защитят 
изготвените заключения, объркват се и окончателно внасят 
съмнение за достоверността на констатациите. 

От свършените дела първа инстанция 114 граждански 
дела са решени по същество с решения, от които по 74 искът е 
бил уважен, по 15 – искът отхвърлен и по 25 дела - искът е 
уважен частично. Най-висок е делът на уважените искове за 
осиновяване, по облигационните искове, за обявяване на 
несъстоятелност, сравнително е голям делът на облигационните 
искове, по които с решение е уважена частично претенцията. По 
9 дела облигационният иск е бил отхвърлен. По този вид искове е 
и най-големият дял прекратени дела – 19 дела - поради оттегляне 
на иска, изпращането по подсъдност на други съдилища – 
районни, когато е преценено, че претенцията е под 10 000 лв. или 
по възражение за местна подсъдност, поради отвод на съдиите 
/по три иска, по които съдът е бил ответник по предявения иск по 
Закона за обезщетяване от държавата на вреди, причинени на 
граждани – на други окръжни съдилища/. 

От приключените 46 наказателни общ характер дела по 25 
дела е постановена присъда, по 13 дела е било постигнато 
споразумение, одобрено от съда. По 10 дела споразумението е 
било подписано преди образуване на съдебно производство, и по 
три дела е било постигнато в съдебно заседание. 

С присъди през годината приключиха дело против 
ликвидатор на ООД „Ловеч филм”, внесено с обвинителен акт за 
престъпление по чл.282 от НК; делото по обвинението на двама 
подсъдими за грабеж, придружен с убийство на две лица по 
особено жесток и мъчителен начин в с.Голец, Ловешка област, 
предизвикало голям обществен интерес. Приключи също така 
тежко поради усложнена фактология и множество писмени 
доказателства дело по обвинение на управител на СД ”Рот 
Инженеринг” – Ловеч за престъпление против данъчната система. 
По четири дела присъдите са постановени след проведени 
съкратени производства по реда на чл.370 – 373 от НПК. В тези 
случаи инициативата е била на подсъдимите и съдът е определял 
да се проведе такова производство след като се убеди, че са 
налице условията за това. По този начин приключи производство 
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срещу гражданин на Босна и Херцеговина за извършено от него 
транспортно престъпление на територията на съдебния район. 
Бяха спестени средства и усилия, тъй като основните свидетели – 
очевидци също бяха чужди граждани и разглеждането на делото 
по общия ред би се забавило за призоваване чрез съдебни 
поръчки. По реда на чл.чл.381 – 384 от НПК приключи едно дело 
за грабеж, придружен с убийство, станало през 1992 год. в 
гр.Нови сад, от години на производство в съда ни. По този ред 
приключиха и две наказателни производства по обвинение за 
престъпления против данъчната система, но след като щетите 
бяха възстановени. Най-често по този ред са приключили дела по 
обвинение за притежаване на наркотични вещества с цел 
разпространение, както и за транспортни престъпления. Трябва 
да се отбележи, че съдиите следят да се определят наказания, 
които да съответстват на тежестта на конкретното деяние или на 
дееца, да не се злепоставят интересите на пострадалите. По едно 
дело съдията не одобри споразумението и го върна за внасяне на 
обвинителен акт, тъй като в съдебното заседание подсъдимият не 
беше убедителен в декларацията си по чл.382 ал.4 от НПК и 
оспорваше обвинението. По внесения впоследствие обвинителен 
акт вече е постановена осъдителна присъда. По едно дело 
съдията–докладчик не одобри постигнатото в съдебно заседание 
споразумение между окръжния прокурор, подсъдимия и 
защитника му, като прие, че не са налице изискванията на чл.382 
ал.7 от НПК и се отведе от разглеждане на делото. По това дело 
предходната година друг съдия докладчик не одобри по същите 
мотиви внесеното споразумение и върна делото на прокуратурата 
за продължаването му по общия ред. 

Осъдени са общо 39 лица, по отношение на 28 осъдени 
лица присъдите са влезли в сила до края на годината, от тях 
15 са осъдени по одобрени споразумения. Четири лица с влезли 
в сила решения са били освободени от наказателна отговорност и 
са им наложени административни наказания глоба по реда на 
чл.78 а от НК. На доживотен затвор е осъдено едно лице за 
грабеж, придружен с убийство, изнасилване на възрастна жена; 
на 20 и на 18 години лишаване от свобода са осъдени 
подсъдимите за грабежа, придружен с убийство на две лица; на 
13 години – подсъдим за убийство. На 9 години беше осъден 15-
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годишният подсъдим, извършил грабежа, придружен с 
убийството на 84-годишната жена. 19 лица са осъдени на 
лишаване от свобода в размер до 3 години, по отношение на 8 от 
тях е приложено условното осъждане. 

Постановена е оправдателна присъда за трима 
подсъдими, което съставлява 7,69 % от съдените лица. През 
2006 год. са били оправдани 8 лица, което е съставлявало 14,28 % 
от съдените лица, през 2005 год. са били оправдани 5 лица – 
6,67% от съдените лица. По отношение на едно от трите 
оправдани лица присъдата беше постановена задочно по 
наказателно дело, образувано през 2005 год.. Съдията докладчик 
прие, че обвинението за грабеж е недоказано по несъмнен начин. 
По протест на прокурора присъдата е била отменена от 
Апелативния съд – гр.В.Търново и е постановена осъдителна 
присъда, потвърдена от ВКС на РБ. Постановена е била 
оправдателна присъда по обвинение за транспортно 
престъпление. Съдът е приел, че посочените по обвинението 
нарушения на правилата за движение не са в пряка причинна 
връзка с настъпилия резултат, но тъй като в мотивите е изложил 
съображения за действително допуснатите нарушения 
/непредявени с обвинителния акт /, присъдата беше отменена от 
апелативния съд и делото върнато за ново разглеждане поради 
съществено процесуално нарушение. Постановената 
оправдателна присъда за престъпление против данъчната 
система, извършено в определения по обвинителния акт период, 
не е обжалвана, впоследствие лицето беше осъдено по друго дело 
по обвинение за извършено такова престъпление, но през друг 
период. 

 
През годината работата по първоинстанционните 

производства беше разпределена, както следва: 
- Гр.дела, включително търговски – Митева е решила 

69 дела, Вълчева и Павлова - по – 2, Дойнова  - 44, 
Константинова – 51, Димитрова и Станчевска – по 1;  

- Адм.дела – Вълчева – 39, Димитрова – 36 и Павлова – 
34, Иванов – 2, Константнова - 1;  действителна 
натовареност на база свършени дела; 
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- Частни граждански дела – съдиите Вълчева и 
Димитрова по 25, Дойнова - 18, Павлова и  Митева – по 
32, Константинова – 22, Монева – 2, Иванов – 3, 
Давидов – 6, Казанджиева - 1; 

- НОХД – Монева и Казанджиева – по 10, Иванов и 
Станчевска, по 9, Давидов – 8 дела;  

- Ч.нак.дела – Монева – 188, Вълчева – 4, Казанджиева – 
66, Иванов 53, Станчевска 59 и Давидов – 62, Анастасов 
- 3. 

Съдиите Дойнова и Константинова постановяваха решения 
по всички фирмени дела – общо 1618 решения – огромна по обем 
работа във връзка с вписване на промени в регистрацията на 
търговски дружества, свързана и със справянето с постоянно 
променящата се и често непозната нормативна уредба. Колегите 
полагаха усилия да не допускат незаконосъобразни и 
заобикалящи закона вписвания. Създадена беше добра 
организация между служителите, работещи във фирмено 
отделение и въпреки напускането на едната дългогодишна 
служителка, излизането в отпуск за раждане и отглеждане на дете 
на другата служителка, не беше допуснато нарушаване на 
бързината за регистрацията, а имаше изключително натоварени 
периоди. Надяваме се работата по прилагане на Закона за 
единния търговски регистър да не доведе до връщане на тази 
дейност в съда. 

Всички граждански съдии участваха в съставите, 
разглеждащи въззивни частни наказателни дела в досъдебното 
производство, което отнемаше от времето им за решаване на 
граждански дела. 

В района на съда е Затворът – гр.Ловеч, което води до 
допълнителни задължения за наказателните съдии. Ежемесечно 
заседава Комисията по режимите и предложенията за условно 
предсрочно освобождаване с участие на съдия при Окръжния 
съд. На всеки четен месец протичат заседания за условно 
предсрочно освобождаване на лишени от свобода. През 2007 год. 
са освободени 141 лица, като по отношение на 31 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 
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след продължително изолиране от обществото, при осъдени за 
разпространение, държане и употреба на наркотици. Отказано е 
по отношение на шест лица условно предсрочно освобождаване и 
по отношение на едно лице предложението на Комисията по 
чл.17 от ЗИН беше оттеглено в съдебно заседание. 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. 

Голяма по обем е работата по частните наказателни дела 
по реда на чл.243 ал.6 и ал.7 от НПК – разглеждане 
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 15 такива дела, като са били отменени 
11 постановления и са потвърдени 4 постановления на 
прокурори.По 9 от делата Апелативният съд – гр.В.Търново се е 
произнесъл по частни  жалби и частни протести, като три 
определения са отменени и 6 – потвърдени. 

Обжалвани са били или протестирани общо 121 
първоинстанционни съдебни актове. 
 

Отменени Брой 
решения по граждански дела 12 
решения по административни дела 12 
присъди 3 

 
Изменени Брой 

решение по административно дело 1 
решения по граждански дела 9 
присъди 8 

 
Останали в сила Брой 

решения по административни дела 44 
решения по граждански дела 23 
присъди 13 
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Върнати за ново разглеждане Брой 

административно дело 1 
наказателен общ характер дела 3 

 
Не би могло да се изгради обоснован окончателен извод на 

базата на тези данни, тъй като голям брой от делата все още са 
без резултати, някои от тях се връщат след  1 - 2 години, а в 
отразените данни са включени и резултати по разгледани преди 1 
– 2 години дела от съдиите при Ловешкия окръжен съд. Трябва да 
се отбележи, че особено по гражданските дела, при възможността 
във въззивна инстанция да се представят множество нови 
доказателства и съответно да се установяват нови фактически 
положения, водещи до обосноваване на други правни изводи, 
броят на отменените или изменени актове не би следвало да води 
до негативни изводи за работата на съответния съдия. Имало е 
дела, по които съдията е положил неимоверно усилия за 
изясняване на делото, постановил е съдебния си акт, а във 
въззивна инстанция страните постигнат спогодба, оттегля се 
искът. Постановеното с толкова труд решение се отменя. 

 
 
 

ВЪЗЗИВНИ ПРОИЗВОДСТВА 
 
 
През 2007 год. са разгледани общо 839 въззивни дела, от 

които 173 останали висящи към 01.01.2007 год. и 666 – 
новообразувани. Наблюдава се следното разпределение, 
съпоставено с данните за 2006 и 2005 години: 

 
Година Видове дела 

2007г. 2006г. 2005г. 
Въззивни гр.дела 371 412 387 
Частни гр.дела ІІ-ра 134 223 186 
Кас. ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ 4 9 8 
Въззивни нак.дела 175 180 195 
Частни нак.дела ІІ-ра 133 131 118 
Кас. и отм.ЗАНН 22 128 166 
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Може да се изведе тенденция за намаляване на частните 

граждански дела ІІ-ра инстанция, постепенното намаляване на 
въззивните наказателни дела и неустойчивото постъпление на 
възивните граждански дела. В съответствие с това, че от 
01.03.2007 год. касационните наказателни административен 
характер дела се разглеждат от административния съд, са 
разгледани минимален брой такива дела, образувани до тази дата. 

От така поставените на разглеждане дела въззивна 
инстанция, останали несвършени към 01.01.2007 год. и съответно 
новообразувани са, както следва: 
 

Видове дела Ост. несвършени Новообразувани 
Въззивни гр.дела 126 245 
Частни гр.дела ІІ-ра 12 122 
Кас.ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ  4 
Възивни нак.дела 26 149 
Частни нак.дела ІІ-ра 1 132 
Кас. и отм.ЗАНН 8 14 
 

В процентно съотношение 34 % от въззивните 
граждански дела, поставени на разглеждане през 2007 год., 8 % 
от частните граждански дела втора инстанция; 15 %  от 
въззивните наказателни дела и 36 % от касационните и за 
отмяна по чл.63 и чл.70 от ЗАНН са били висящи от 
предходната година. 
 

През годината са свършени общо 740 въззивни дела, 
което съставлява 88 % от общо поставените на разглеждане 
дела, през 2006 год. са били приключени 86 %, през 2005 год. – 
79%. В тримесечен срок са приключили 595 въззивни 
производства, което съставлява 80 % от общо свършените и 
71% от общо поставените на разглеждане. През 2006 год. това 
съотношение е било съответно 77 % от свършените и 67 % от 
поставените на разглеждане; през 2005 год. – 78 % от свършените 
и 60 % от постъпилите за разглеждане. При тези резултати може 
да се изведе една положителна тенденция за приключване на 
делата. По видове дела се наблюдава следното съотношение: 
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Видове дела Общо свършени 
От тях свършени в 3 

мес. 
Въззивни гр.дела 80 % 59 % 
Частни гр.дела ІІ-ра 99 % 100 % 
Кас.ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ 100 % 100 % 
Въззивни нак.дела 88 % 86 % 
Частни нак.дела ІІ-ра 98 % 100 % 
Кас. и отм.ЗАНН 100 % 100 % 
 

Като се има пред вид, че през 2006 год. 50 % от въззивните 
граждански дела  и 70 % от  въззивните наказателни дела, които 
са основните въззивни производства, са отчетени свършени в 3 – 
месечен срок, се наблюдава тенденцията за подобряване в 
работата ни, макар и недостатъчна най-вече при въззивните 
граждански дела. Именно при разглеждане на тези дела през 
годината срещнахме трудности поради това, че работехме в 
непълен състав. Смяната на съдиите в съставите водеше  до 
недостатъчно прецизно запознаване с делата и невинаги 
обосновано отлагане на решаването. Поначало въззивните 
граждански дела са с изключителна правна и фактическа 
сложност, страните в тази инстанция правят искания за допускане 
на нови и нови доказателства, упълномощават нови адвокати, 
които също запознали се в по-късен момент с делото, правят 
искания за доказателства.Това забавя решаването на делата. 

При въззивните наказателни дела смяната на защитниците 
също води до искания за нови доказателства, промяна на 
защитните позиции. Проблемите с явяването на защитниците и 
поверениците – заболявания, заетост на насрочената дата – 
причини, посочени и при първоинстанционните производства, 
също водят до отлагане на делата. Изключително редки са 
случаите на отлагане на делата поради пропуск в деловодството 
или призоваването. 

През отчетната година са постановени решения по 
същество по 281 въззивни граждански дела и са били прекратени 
16 дела – поради оттегляне на жалбата, поради приети отводи. 
Постановени са 144 съдебни акта по въззивни наказателни дела и 
са прекратени 10 такива – поради оттегляне на жалбата, спогодба 
между страните по нак.частен характер дела. 
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При справка по решените по същество въззивни 
наказателни дела –общо 154, без прекратените на различно 
основание 10 дела, се наблюдават следните резултати: 

 
Въззивни наказателни дела 

РС-Ловеч РС-Луковит РС-Тетевен РС-Троян 
Бр. 

решени 
Потв. 

Бр. 
решени 

Потв. 
Бр. 

решени 
Потв. 

Бр. 
решени 

Потв. 
Решени по 
същество 

52 41 20 7 44 19 38 23 

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 

3 3 4 2 2 7 1 1 5 

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

 1 2  

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

 2 2 3 

РС-Ловеч РС-Луковит РС-Тетевен РС-Троян Отменени и 
постановени 
нови присъди 1 3 9 3 

 
 Анализирайки данните за отменените и върнати за ново 

разглеждане дела, може да се приеме, че колегите все още не 
прилагат достатъчно възможностите по чл.249 във връзка с 
чл.248 ал.2 т.3 от НПК и не връщат необоснованите обвинителни 
актове. По този начин се опорочават и постановените след това 
съдебни актове. 

Следва да се отчете, че от обжалваните въззивни актове по 
наказателни дела, - общо 14, 12  акта са потвърдени и две дела са 
върнати за ново разглеждане от касационната инстанция. Тези 
данни сочат на това, че постановените нови присъди, които 
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единствено подлежат на касационна проверка, са 
законосъобразни. 

При анализ на въззивните граждански решения по същество, 
общо 297, след приспадане на прекратените на различни 
основания 16 дела, се установяват следните резултати по 
съдилища: 

 
Въззивни граждански дела 

РС-Ловеч РС-Луковит РС-Тетевен РС-Троян Брой постъпили 
дела 121 27 76 147 

Решени по 
същество 104 19 62 112 

Потвърдени 67 12 39 50 
Постановено 
ново решение 22 2 9 27 

Обезсилени, 
поради 

нищожност 
1 2 4 7 

 
Може да се изведе тенденция за преобладаващ дял на 

оставени в сила решения на първоинстанционните съдилища – 
общо168.Немалко са делата, по които е постановено ново 
решение, но за това причини не рядко са представяните едва във 
въззивната инстанция доказателства. 

След касационна проверка на въззивни решения по 
граждански дела са били отменени 12 акта, изменени – 9, 
останали в сила – 66 и са били отменени и делата върнати за ново 
разглеждане 14 акта. От тези данни обаче не би могъл да се 
изгради обоснован окончателен извод, тъй като голям брой от 
гражданските дела се връщат от касационната инстанция след 1- 
2 години. 

 
При така изяснената дейност на Ловешкия окръжен съд за 

2007 год. се установява натовареност на съдиите по щат 13,08 
дела на база общ брой за разглеждане и 11,63 дела – на база 
свършени дела. Действителната натовареност обаче при 
изложените вече причини за работа в непълен състав – при 118 
отработени човекомесеци, е съответно 19,96 дела на база общо 
дела за разглеждане и 17,75 дела на база свършени дела. 
Спрямо предходните години - 19,38 дела на база общо за 
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разглеждане и 16,29 – на база свършени през 2006 год.; 18,24 на 
база общо за разглеждане и 15,19 – на база свършени през 2005 
год. се установява по-висока натовареност на съдиите, което се 
дължи именно на това, че съдът е работил постоянно в намален 
състав. 

При тази натовареност съдиите се подготвят за съдебни 
заседания, изработват обосновани съдебни актове, което се 
установява и от данните за обжалваните дела и резултатите по 
тях. 

 
 
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 по Единния 
търговски регистър, Регионалният административен съд – Ловеч, 
като последната институция се предполага, че ще се помещава в 
Съдебната палата поне още две години. На този етап при непълен 
състав на Окръжния и Районния съдилища всеки съдия е в 
самостоятелен кабинет. При запълване на щата в Районния съд и 
завръщане на колежките, които са в отпуск по майчинство, ще се 
наложи някои от колегите да са по двама. Служителите са по 
двама в стая, всички съдии и служители разполагат с компютри 
за осъществяване на своята дейност. 

През годината бяха подменени компютрите на съдиите 
Митева и Павлова. Бяха поставени нови компютри на 
новоназначените съдия Анастасов и мл. съдия Пенов. Бяха 
закупени и инсталирани 24 броя непрекъсваеми токозахранващи 
устройства – UPS, като се обезпечи сигурността при работата и се 
предотврати евентуалната загуба на информация при възникване 
на технически проблем – спиране на ел. захранването в залите, 
съдийските кабинети и канцелариите. В канцелариите на 
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служителите на един UPS са включени по два компютъра. 
Доставени бяха няколко компютъра от фирма Прософт, като 
няколко от тях показаха дефекти и предстои изпращането им в 
сервиз за гаранционна поддръжка за отстраняване на повредите. 

По отношение на внедряване на ЛОТ 1 – Система за 
управление на съдебните дела (СУСД) от фирма Сименс 
България по проекта по ФАР не бе направено необходимото от 
фирмата внедрител, въпреки кореспонденцията и уговорените 
срокове. Инициирахме желанието си пред Сименс да направим 
тестване на старата версия, но не ни бяха предоставени пароли за 
достъп до софтуера. 

Все още не са ни предоставени пароли за достъп до 
сървъра по програма ФАР за администриране и поддръжка. Това 
създава пречки за неговото добро функциониране, архивиране на 
данни и поддръжка. 

През годината беше направен ремонт на коридорите на 
втория и третия етажи, освежаване на коридора във фоайето, 
където са съдебните зали. Поставянето на плочи гранитогрес, 
смяната на осветителните тела, дадоха съвременен и по-приятен 
вид на вътрешността на съдебната сграда. Предприеха се мерки 
във връзка с опасността, възникваща от падащи плочи от 
фасадата. Открита е от Дирекция „Инвестиции, обществени 
поръчки, управление на собствеността и стопанските дейности” 
при Министерството на правосъдието с наше активно участие, 
процедура по проектиране, впоследствие и извършване на 
цялостен ремонт на фасадата. 

 
 
След цялостен анализ на работата на Окръжния съд през 

2007 година считам, че можем да отчетем положителни 
тенденции, които следва да намерят продължение и през 
настоящата година. Извършената през м.ноември 2007 година от 
Апелативен съд – гр.Велико Търново проверка по движението на 
делата и организацията на работа приключи с много добри 
оценки. Все още не сме възобновили изцяло практиката за 
провеждане на ежемесечни съвещания на съдиите в региона с цел 
запознаване с новите тенденции в законодателството – може би 
отдавайки предимство в това на семинарите, организирани от 
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Националния институт на правосъдието. Всички останаха много 
доволни от проведеното съвещание на „Беклемето” по 
финансовите престъпления с лектор г-жа Мирослава Тодорова 
през м.юни 2007 год. и в гр.Смолян по новия ГПК с лектор г-н 
Белазелков. 

 
 
 
 
 

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. 

Председател на Ловешкия районен съд е г-н Георги 
Христов; на Луковитския районен съд – г-н Цветан Кръстев, 
работил като ръководител на съда повече от 33 години; 
председател на Районен съд – гр. Тетевен е г-жа Искра 
Максимова с 30-годишен юридически стаж и на Районен съд – 
гр.Троян – г-жа Сийка Сеизова – с 33 години юридически стаж. 
Заместници на административните ръководители в Районен съд – 
гр.Ловеч е г-ца Мария Шолекова, а в Районен съд – гр. Троян –   
г-жа Петя Гатева. 

Към края на отчетната година кадровата обезпеченост в 
районните съдилища е имала следното изражение: 
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Съд Съдии по щат Заети 
бройки 

Съд.изп. 
по щат 

Заети 
бройки 

Съдии по 
вписв. 

Заети 
бройки 

ЛОВЕЧ 
9 включ Председ.  

и Зам.предс. 7 2 2 2 2 

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

ТРОЯН 
6 включ. Предс. И 

Зам. предс. 6 1 1 1 

 
Независимо, че щатните бройки, както е видно от 

таблицата, са били заети в края на годината с изключение на 
Районен съд – гр.Ловеч, където са останали незаети две бройки , в 
районните съдилища – Тетевен и отново най-вече в Ловеч, 
поради продължително отсъствие на съдии, се явяваха проблеми: 

- в Районен съд гр. Ловеч съдия Райкова беше в отпуск 
по болест, впоследствие – по майчинство през цялата 
година, на 15.02.2007 год. напусна и съдия Евгения 
Иванова, назначена за съдия в Административен съд – 
Варна. В края на м.юли 2007 год. съдия Зорница 
Ангелова и от 01.10.2007 год. съдия Ивелина Йорданова 
излязоха в отпуск по майчинство. От 01.10.2007 год. 
съдия Васил Анастасов, а малко по-късно и съдия 
Ангелова преминаха на работа в Окръжния съд след 
спечелен конкурс. От 01.01.2007 год. беше освободен от 
работа и съдия изпълнител Мирослав Вълков, назначен 
за Председател на Административния съд – Ловеч, и 
през цялото първо шестмесечие работеше един съдия 
изпълнител. На 02.07.2007 год. беше назначена на това 
място г-жа Светла Атанасова. На 01.10.2007 год. беше 
назначена да замества съдия Райкова г-жа Ваня 
Иванова, а от 18.10.2007 год. встъпи в длъжност след 
спечеления конкурс г-жа Цветомира Вълчева. Може да 
се каже, че през цялата година съдът е правораздавал в 
непълен състав. Така, постъпващите граждански дела се 
разпределяха на четири, на три, вместо на пет състава. 
Голяма помощ на съдиите от този съд оказаха всички 
съдии при Троянския районен съд, които по заповед на 
Председателя на Окръжния съд бяха командировани да 
довършат делата, образувани и насрочени от съдия 
Райкова. През м.октомври 2007 год. съдия Анастасов 
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беше също командирован в помощ на Районния съд, а от 
01.11.2007 год. младши съдията Пенов, който има 
повече от три години юридически стаж, е на работа в 
Районния съд за 6 месеца. 

- в Районен съд - гр. Тетевен почти седем месеца 
правораздавателната дейност се осъществяваше от три 
вместо от четири състава, поради продължително 
боледуване на г-жа Максимова. Колегата Стоянов пое 
разглеждането на всички граждански и граждански 
административен характер дела с цената на създадена 
изключителна организация на работа. 

В съдилищата от региона работят съдии с многогодишен 
юридически и съдийски стаж: 

- в гр. Троян – съдиите Сеизова, Кънчевска, Гатева; 
- в гр. Луковит – съдиите Кръстев, Фиденкова; 
- в гр. Тетевен – съдиите Максимова, Цачев. 
Натрупаха вече опит и съдиите Митова, Стоянов, 

Маринов, Христов, Ютерова, Радева, Рабаджиева. 
Щатът на служителите във всички районни съдилища е 

попълнен, както следва : 
- Районен съд – гр. Ловеч – 27 служители; 
- Районен съд – гр. Луковит – 12 служители; 
- Районен съд – гр. Тетевен – 15 служители; 
- Районен съд – гр. Троян – 18 служители. 
В Районен съд - Ловеч през годината беше проведен 

конкурс и беше назначен съдебен администратор. Направено е 
искане за отпускане на две нови бройки, по което все още няма 
решение на Висшия съдебен съвет. 

От Тетевенския районен съд е направено отново искане до 
Комисия „Съдебна администрация” при Висш съдебен съвет за 
отпускане на бройка за системен администратор, но не е получен 
отговор. Такъв специалист е особено необходим във връзка с 
проекта по програма „ФАР” за цялостна компютъризация на 
съдебната система, за обслужване на съществуващите и 
нововъведени компютърни системи и програмите по тях. 

Почти всички служители са с многогодишен опит. 
Работата в канцелариите и деловодствата е организирана в 
съответствие с Правилника за съдебната администрация. В 
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Районните съдилища Троян, Тетевен и Луковит 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. 
През годината зам.председателят на Районен съд – гр.Троян г-жа 
Гатева е извършила проверка на работата на Бюро „Съдимост”, 
при която не е установила пропуски. Такава проверка в 
изпълнение разпоредбите на чл.135 Правилника за съдебната 
администрация е извършена на веществените доказателства. 

При проверките, извършени от съдии при Окръжен съд - 
гр. Ловеч през м.декември 2007 год. по образуването, 
движението, приключването и архивирането на гражданските и 
наказателните дела в районните съдилища бяха констатирани 
слабости във воденето на азбучниците, описните книги, 
движението на делата в Ловешкия районен съд. Такива 
констатации бяха направени и при разглеждане на постъпилите 
жалби за бавност. Отчита се в този съд, че секретар-
протоколистите имат пропуски в работата си, които понякога 
водят и до отлагане на дела – не се докладват своевременно на 
съдиите докладчици постъпили искания, молби, жалби и др. 
Председателят на съда следва да прояви по-голяма настойчивост 
и при необходимост и с дисциплинарни мерки, да отстрани тези 
сериозни пропуски. 

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”. В Троянския районен съд 
към всяко новообразувано дело се прилага и справка – 
извлечение от тази програма, в която е посочена датата и часът на 
разпределение и съдията, който е определен да разгледа делото. 
По този начин страните нагледно получават информация кой 
съдия ще разглежда делото и как е станало определянето му. 
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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. Това води до 
обективно влошаване на този важен за отчитане на работата на 
съдилищата на този етап показател. 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 
обособени съдебни сгради при много добри битови условия. В 
Луковит е извършен ремонт на цялата сграда, на дворното място 
и стопанската сграда в него, съдебната сграда е с газово 
отопление, обособена е съгласно изискванията стая за 
квалифицирана информация. 

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. На този етап не се осигурят средства и за 
проектиране на нова сграда. Наличните помещения са крайно 
недостатъчни за нуждите на този натоварен съд. Служителките са 
по три в стая, съдиите – по двама с изключение на председателя и 
зам.председателя, 6 съдебни състава заседават в две съдебни 
зали. Съдът не може да обособи помещение за служба „Секретно 
деловодство” по Закона за класифицираната информация. С 
много трудности и със съдействието на главния секретаря на 
ВСС беше обособено помещение за архив, в което се съхраняват 
и веществените доказателства. Помещението е надеждно 
охраняемо със сигнално-охранителна техника и решетки. 
Освободено беше помещението, което беше предоставено под 
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наем за банков офис и ще се ползва от назначения системен 
администратор. 

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 е 
изградена и функционира локална мрежа, която свързва 
наличните компютри и която позволява подобряване на работата 
и взаимодействието между служителите и съдиите.В районен съд 
– гр.Троян функционира интернет страница от края на 
м.февруари 2007 год.В Районен съд – гр.Ловеч са в процес на 
разработване и последващо внедряване на такава страница.В 
Районните съдилища гр.Тетевен и гр.Луковит са затруднени да 
изпълнят тези изисквания на ВСС, поради липсата на ресурси за 
това. 

 
 

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 2007 год. 2006 год. 2005 год. 

ЛОВЕЧ 4083 3614 4101 
ЛУКОВИТ 992 783 920 
ТЕТЕВЕН 1397 1305 1223 
ТРОЯН 1909 1930 2174 

ОБЩО 8381 7632 8418 
 
Видно е ,че се бележи увеличение в постъпленията на 

делата спрямо предходната година в Районен съд - гр. Ловеч с 
469 дела , в Районен съд - гр.Луковит –с 209 дела, Районен съд – 
Тетевен – с 92 дела. В Районен съд – гр.Троян се наблюдава 
незначително намаление на делата с 21. Не би могъл да се 
изгради извод за очертаваща се тенденция към увеличение на 
делата в Районен съд – Ловеч, тъй като е видно, че през 2006 год. 
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делата са били почти толкова, колкото и през отчетната година; в 
Луковит през 2005 год. делата са били по-малко от 2006 год., а 
разликата 2006 год. е значителна. Единствено в Районен съд – 
гр.Тетевен сравнението на постъпленията за трите години води 
до извод за не толкова значимо, но постоянно увеличение. 
Съдилища отчитат това, че увеличението на постъплението за 
отчетната година се дължи внесени искания за издаване на 
изпълнителни листи по реда на чл.237 от ГПК. 

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

 
РС-ЛОВЕЧ 2007 год. 2006 год. Баланс 

Гр. дела 2234 1946 +388 
Нак. дела 1849 1817 +  32 

 
 

РС-ЛУКОВИТ 2007 год. 2006 год. Баланс 
Гр. дела 474 316 +158 
Нак. дела 518 450 +  68 

 
РС- ТЕТЕВЕН 2007 год. 2006 год. Баланс 

Гр. дела 924 658 +  266 
Нак. дела 455 459 -      4 

 
РС- ТРОЯН 2007 год. 2006 год. Баланс 

Гр. дела 1173 1106 + 67 
Нак. дела 736 824 -  88 

 
В Районен съд-гр. Ловеч най-голям при гражданските дела 

е делът на исковете по Семейния кодекс – 359 / при 440 за 2006 
год./, като 207 – са за развод, 59 – за издръжка. Предявени са 
били общо 338 облигационни искове, 326 – вещни искове, в 
които са включени и 134 дела по ЗСПЗЗ и 105 дела за делби. 
Делата по ЗСПЗЗ са в сравнително по-малко съотношение в 
сравнение с отчетените от другите районни съдилища. 
Традиционно е голям броят на делата по заявени искания за 
издаване на изпълнителни листи по чл. 237 ГПК, но през тази 
година са двойно повече - 684 при отчетени 335 за 2006 год. 
Разглеждани са 93 дела по Закона за закрила на детето. 
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Районен съд- гр. Луковит отчита най-голям дял 
разглеждани граждански дела по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ , които са 96 
при 108 за 2006 год. и 110 за 2005 год., след тях по брой са делата 
по Семейния кодекс – 41 при 47 за 2006 год., следват делата за 
делби, делата по Закона за закрила на детето – 20 броя. Внесени и 
разгледани са били 163 молби за издаване на изпълнителни листи 
по извлечение от сметки по чл.237 от ГПК. 

В Районен съд-гр. Тетевен се отчита увеличение на 
гражданските дела за развод по чл.99 и чл.100 от СК, увеличение 
на делата по чл.11 ал.2 от ЗСПЗЗ и чл.13 ал.2 от ЗВГЗГЗ и това е 
обяснимо с оглед изтичане на преклузивния срок за 
предявяването им. Отчита се намаление на исковете по чл.14, ал.4 
от ЗСПЗЗ, но те продължават да се отличават с усложнена 
фактическа и правна обстановка. Намален е броят и на делбите – 
13.Направено е съпоставяне с данните от Службата по вписвания, 
от които се установява вписването на 151 доброволни делби на 
земеделски земи и гори и е се извежда констатация, че 
гражданите предпочитат сами да уредят взаимоотношенията си. 
Намаление бележат вещните искове – 244 при отчетени 283 през 
2006 год., делата по Закона за закрила на детето – 52 при 
отчетени 64 през 2006 год. И този съд бележи увеличение на 
делата по чл.237 от ГПК, както и честните граждански 
производство по чл.308 от сл. от ГПК, което се обяснява с 
промените в икономическите отношения в страната, стремежът 
кредиторът предварително да е обезпечил вземането си. 

В Районен съд-гр. Троян също се отчита голям дял от 
гражданските дела на тези по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ – 271, 121 дела 
/с 28 по- малко от 2006 год./ по искове по СК, от които 80 за 
развод по чл.99 и чл.100 от СК и 41 – за издръжка. Разгледани са 
10 дела по Закона за закрила на детето. Отчита се намаление на 
облигационните искове с близо 25 %, което се обяснява с това, че 
спорещите страни са решавали в много от случаите проблемите 
си извън съда. Двойно повече – 232 / при 112 за 2006 год. / са 
делата по чл.237 от ГПК. В 90 % от случаи са образувани по 
молби от кредитни институции, отпуснали кредити и 
неизплатени от физически лица. 

Районните съдилища Ловеч и Луковит отчитат трайно 
установена тенденция на най-голям относителен дял наказателни 
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дела за посегателства срещу собствеността – кражби, грабежи. В 
Тетевен и Троян най-висок е делът на общоопасните 
престъпления – предимно за управление на моторни превозни 
средства след употреба на алкохол, или без надлежна 
правоспособност по чл. 343б и чл. 343в от НК. 

В Районен съд-гр. Ловеч от общо поставените за 
разглеждане дела 280 са за престъпления против собствеността, 
от които кражби – 181 дела, грабежи – 8 дела, документна измама 
– 30, присвоявания – 18, измама – 23 дела. За извършени 
общоопасни престъпления са разгледани общо 170 дела. 
Разгледани са 33 дела за престъпления против личността – 18 
дела за причинена средна телесна повреда, 1 за отвличане на лице 
по чл.159 а от НК, 2 – за противозаконно отвличане на хора по 
чл.142 а от НК, 6 – за притежаване на наркотични вещества. 

В Районен съд – гр.Луковит от разглеждани 141 
наказателни дела, 72 са за престъпления против собствеността, от 
които 52 – за кражби, 5 – за грабеж, 3– за присвояване и 4 – за 
измама, 39 дела са за общоопасни престъпления, 8 – за 
посегателства срещу личността. 

В Районен съд – гр.Тетевен от разглеждани 216 
наказателни дела, от които 100 – за общоопасни престъпления. 
Разгледани са 66 дела за посегателства срещу собствеността – 53 
– за кражби, 5 – за грабежи, 5 – за присвояване и обсебване и 3 за 
документна измама. В този съд делата за престъпления против 
личността в съотношение с останалите съдилища /без Ловеч/ 
бележат най-голямо проявление - 26 дела. 

В Районен съд – гр.Троян са разглеждани 109 дела за 
общоопасни престъпления /през 2006 год. са отчетени 58 дела/, 
71 дела са за престъпления против собствеността, 4 дела за 
притежаване на наркотични вещества. 

Всички съдилища /без Районен съд – Луковит/ констатират 
увеличение на внесените обвинителни актове за престъпления по 
чл.343 б от НК и почти такова намаление на внесените от 
прокурорите предложения за налагане на административно 
наказание по чл.78 а от НК, което се обяснява с изменението на 
този текст, публикувано в Държавен вестник бр.75/2006 год.. 
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СВЪРШЕНИ  ДЕЛА 
 

 
През годината в Районните съдилища са свършени дела, 

както следва: 
 

СЪД 2007 год. 2006 год. Разлика 
спрямо 2006 г. 

РС-ЛОВЕЧ 3381 2786 + 595 
РС-ЛУКОВИТ 840 656 + 194 
РС-ТЕТЕВЕН 1397 1117 + 280 
РС-ТРОЯН 1686 1687 -     1 

 
Районният съд гр.Троян, а едва ли в останалите не е така, 

отчитат, че традиционно по-големият брой несвършени 
наказателни дела от общ характер, останали висящи към края на 
отчетния период, се дължи на обстоятелството, че през 
м.декември се внасят наведнаж голям брой обвинителни актове. 
Примерно в Районен съд – гр.Троян през м.декември 2007 год. са 
образувани 33 такива дела. 

В районен съд – гр.Ловеч 55,22 % от всички поставени за 
разглеждане граждански дела са приключили и 89 % от тях са 
приключили в 3 – месечен срок, 53,70 % от всичко разглеждани 
наказателни дела са приключени от 78 % от тях са приключили в 
3 – месечен срок. 

В Районния съд – гр.Луковит 87 % от всички поставени на 
разглеждане граждански дела са приключени и 83 % от тях са 
приключили в 3 – месечен срок; при наказателните дела това 
съотношение е 89 % свършени и от тях 95 % - в 3 – месечен срок. 

В Районен съд – гр.Тетевен в 3 – месечен срок са 
приключили 95,4 % от разглежданите граждански дела и 94,5 % - 
от разглежданите наказателни дела. Традиционно в този съд са 
постигнати много добри общи резултати в съкращаване 
сроковете за разглеждане на делата. 

В районен съд – гр.Троян са свършени 86,96 % от общия 
брой за разглеждане граждански дела и 84,80 % от тях са 
свършени в тримесечен срок. Свършените в този срок спрямо 
общо поставените на разглеждане граждански дела е 
73,74%.92,79 % от общо свършените наказателни дела и 84 % от 
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общо поставените на разглеждане в този съд са приключили в 3 – 
месечен срок. В този съд се отчита, че въвеждането на съкратено 
съдебно следствие по реда на чл.370 и сл. от НПК има голямо 
значение за по-бързото приключване на делото и постановяване 
на съдебния акт. От общо свършените 209 дела от общ характер в 
Троянския районен съд по 44 дела са проведени съкратени 
съдебни следствия, което съставлява 21,05 % от свършените дела. 
Със споразумения по чл.381 – 384 от НПК в този съд са 
приключили 128 дела. 

Видима е тенденцията на подобряване работата на 
Районните съдилища и скъсяване срока на постъпване на делото 
– постановяване на решение. 

В Районен съд-гр. Ловеч са осъдени 489 лица и са 
оправдани 11 лица , което е 2,25 % от общоосъдените лица. С 
влезли в сила през 2007 год. съдебни актове са осъдени 425 лица 
по внесени 118 обвинителни атове /39 – през 2007 год., 45 – през 
2006 год., 15 – през 2005 год., 14 – през 2004 год. и 5 – през 2003 
год./ и по одобрени 203 споразумения по реда на чл.381 – 384 от 
НПК. От прекратените 262 наказателни дела 35 са върнати на 
прокуратурата за разследване. Явно тук се установяват слабости 
при досъдебното производство, както и в работата на съдиите 
докладчици, които недостатъчно прецизно обработват 
постъпилите дела за разглеждане, не изпълняват задължението си 
по чл.249 ал.1 във връзка с чл.248 ал.3 т.2 от НПК. Нито едно от 
тези дела не са върнати на прокуратурата с разпореждане. 

В Районен съд-гр. Луковит са осъдени 139 лица и са 
оправдани 5 лица, което съставлява 3,59% спрямо 
общоосъдените. С влязъл в сила съдебен акт са осъдени 98 лица 
по дела, образувани през 2007 год. /в това число по 7 одобрени 
споразумения/, 39 – по дела, образувани през 2006 год. и 4 – по 
дела, образувани през 2005 год. Прекратени са 4 дела и са 
върнати за допълнително разследване – едно с разпореждане на 
съдията докладчик и три – с определения в съдебно заседание. 

В Районен съд – гр. Тетевен са осъдени 207 лица, 
оправдани са 11, което е 5,37% спрямо общоосъдените. През 
годината са влезли в сила 190 съдебни акта, постановени по 
отношение на 214 лица. Влезли в сила са съдебни актове по 1 
обвинителен акт от 2004 год., 4 от 2005 год., 44 – от 2006 год. – 
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общо 49 дела от предходни години и 141 дела със 155 осъдени 
лица от 2007 год. Приключени са 29 съдебни производства по 
реда на чл. 381- 384 от НПК, върнати за доразследване са 4 дела – 
едно с разпореждане на съдия докладчик и три – с определение в 
съдебно заседание. 

В Районен съд – гр. Троян са осъдени 204 лица, оправдани 
са 3 лица, което е 1,59 % от общоосъдените. Може да се приеме, 
че има значително подобрение в работата по наказателните дела в 
този район, при положение, че през 2006 год. оправданите лица 
от общоосъдените 214 са били 23 или 10,75 %. През 2007 год. по 
влезли в сила съдебни актове - 87 присъди по обвинителни актове 
и 108 одобрени споразумения, от които 46 дела по обвинителни 
актове и 91 по споразумения от 2007 год., 31 – по обвинителни 
актове и 17 по споразумения – от 2006 год., 5 – по обвинителни 
актове от 2005 год., 3 – от 2004 год.  и по 1 – от 2003 и 2002 год. 
/са осъдени 226 лица/. Върнати за разследване са били 21дела – с 
6 по-малко от предходната година, от които 10 – от съдебно 
заседание и 11 – с разпореждане на съдия – докладчик. 

През годината съдилищата отчитат следната действителна 
натовареност : 

 
СЪД 2007 год. 2006 год. 2005 год. 

РС-ЛОВЕЧ 68,05 37,26 37,97 
РС-ЛУКОВИТ 33,07 26,1 30,7 
РС-ТЕТЕВЕН 40,74 31,64 25,48 
РС-ТРОЯН 29,83 27,66 30,19 

 
Видно е, че през 2007 год. всички районна съдилища са 

отчели сравнително по-висока натовареност спрямо предходни 
години, особено това се отнася са съдиите в Ловеч и Тетевен. 
Обяснимо е, при посочените вече проблеми за работа в непълен 
състав.В Ловеч проблемът продължава да е сериозен и се 
надяваме по-бързо да бъде решен след обявения конкурс по 
атестиране за двама съдии. 

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 
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процесуални срокове. В редки случаи делата са предавани над 3 
месеца. 

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 163 съдебни акта, от тях потвърдени са 116 
акта, отменени 22 акта. По 135 граждански дела са постъпили 
жалби, като не са разграничени резултатите. 

В Районен съд-гр. Луковит са обжалвани 58 съдебни акта – 
19 граждански и 39 – наказателни, по 13 дела няма резултати. От 
обжалваните актове по наказателни дела 15 са били потвърдени, 
12 – изменени и два са отменени и делото е върнато за ново 
разглеждане от съда. От гражданските дела по осем дела 
решенията са били оставени в сила, едно е изменено и едно е 
обезсилено и делото върнато за ново разглеждане. 

В Районен съд – гр.Тетевен са обжалвани 64 
наказателносъдебни актове, от които са потвърдени 29, 4 са 
изменени, 18 са отменени и 13 дела са без резултат. Обжалвани са 
71 гражданскосъдебни актове, от които в сила са оставени 19, 16 
са отменени изцяло и 1 – изменено. Без резултат са жалбите по 35 
граждански дела. 

В Районен съд – гр.Троян от постановените 744 съдебни 
акта са обжалвани общо 82 съдебни актове по граждански дела, 
от които потвърдени са 40, отменени 10, изменени 5 и 9 са без 
резултат. 

Считам, че и през настоящата година председателите на 
Районните съдилища, а и при проверките и ревизиите, които ще 
се извършат от Окръжен съд, ще следва да анализират 
повтарящите се слабости, довели до отмяна на постановените 
съдебни актове. Един такъв анализ би било добре да е предмет на 
ново обсъждане на общо събрание на съдиите от Ловешкия 
регион, каквото беше вече провеждано през 2006 год. 

 
СЪДЕБНО   ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 
В четирите районни съдилища щатът на съдии-

изпълнителите  към края на 207 год. е попълнен.В Районен съд-
гр. Ловеч по щат са 2-ма съдии-изпълнители.До м.юли 2007 год. 
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поради преминаването на г-н Мирослав Вълков на работа в 
Административния съд – Ловеч г - жа Тинкова работеше сама., 
щата се попълни с назначаването на г-жа Светла Атанасова 

- в Районен съд – гр. Луковит, гр.Тетевен и гр.Троян по 
щат е 1 бройка  

На територията на региона няма регистриран частен съдия-
изпълнител. 

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

През отчетния период в Съдебно изпълнителната служба 
при Районен съд –гр. Ловеч са постъпили 522 изпълнителни дела, 
но са останали висящи от предходната 2771 дела, или общо за 
разглеждане са били 3 293 дела при 3215 за 2006 год. и 2 966 за 
2005 година. От предходните години са останали висящи 308 
дела в полза на държавата. В полза на юридически лица са 
разгледани 1749, а в полза на граждани 1 155 дела, за изпълнение 
на чуждестранни решения – 3 дела за издръжка. Изпълнени са 
били и 73 обезпечителни мерки. Общата сума за събиране през 
отчетната година по всички изпълнителни дела е била 18 208 501 
лева, от която в полза на държавата  1 206 662 лева, в полза на 
юридически лица 16 015 709 лв., в полза на граждани 985 725 
лева. Общата сума за събиране е увеличена спрямо предходната 
2006 год., когато е била 16 265 841 лева. Средно месечно за 
разглеждане един съдия изпълнител е имал по 183 дела при 134 
за 2006 год. и 123,6 за 2005 год.Видно е огромното натоварване 
на съдиите изпълнители през тази година, изнесено най-вече от г- 
жа Тинкова, работила сама през първото шестмесечие. 

В края на годината се отчитат от 3 293 за разглеждане 
свършени са 605 дела, при 3215 дела за разглеждане и свършени 
от тях 444 дела през 2006 година. Събрани са общо 883 300 лв., 
20 779 лв. лихви, което е в по-малко от постигнатото през 2006 
година, когато са били събрани 1 840 691 лв. плюс 27 165 лв. от 
лихви; през 2005 год. – събрани 1 336 748 лв. плюс 45 235 лв. от 
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лихви. Останали за събиране в края на отчетния период са 
13 885 513 лева. Средно месечно свършени дела от съдия-
изпълнител в този съд е 33,61, докато през 2006 год. са били 18,5 . 

В Съдебно изпълнителната служба при Луковитския 
районен съд са постъпили 154 дела, почти двойно спрямо 
постъпилите през 2006 год., когато са били 80 и с 40 повече 
спрямо 2005 год., когато са били 114 изпълнителни дела. 
Свършени са били 92 дела и останали висяща в края на годината 
622.През годината са били събрани 313 022 лв. – почти тройно 
повече спрямо предходната година, когато са били събрани 
126 327 лева. В края на годината са останали несъбрани 1 706 587 
лв. при 1 444 142 лева през 2006 год. 

В Съдебно изпълнителната служба при Тетевенския 
районен съд са постъпили 184 изпълнителни дела при 216 за 2006 
год. и 233 – за 2005 год. Свършени са били 224 дела и са събрани 
601 650 лв., докато през 2006 год. са били събрани 485 516 лв. 
Останали несвършени са 1024 дела за сумата 11 703 043 лева. 
Една голяма част от тази несъбрана сума произлиза от 15 броя 
изпълнителни дела с длъжник „ ТЕТ-5 „ООД –гр. Тетевен, които 
са спрени още през 2002 година, поради започнало производство 
за обявяване в несъстоятелност от длъжника на основание чл.638, 
ал.1 от Търговския закон и от година се отчита, като несъбрана. 
От останалите несвършени дела една голяма част са за малки по 
размер дължими суми, но с оглед икономическото положение на 
гражданите в двете общини – Тетевен и Ябланица, значително е 
затруднено събирането им. 

В Районен съд - гр. Троян са постъпили 267 изпълнителни 
дела при 276  за 2006 год. и са събрани 588 609 лв.Останали 
несъбрани са 4 243 271 лв. с 324 782 лв. в повече спрямо 
предходната година. 

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 – 
закриване на предприятия и фирми, изпадането им в 
неплатежоспособност; обедняване на населението; непознаване 
на нормативната уредба и оттам бездействие от страна на 
кредиторите; възможност длъжниците да се укриват, прехвърлят 
регистрирани фирми и имущество след получаване на призовката 
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за доброволно изпълнение. Често се обжалват действията на 
съдията-изпълнител с цел бавене на изпълнителното 
производство. В други случаи длъжниците внасят 30% от размера 
на задължението, с цел да се възползват от привилегията по 
чл.348 от ГПК. Насрочените принудителни действия се отменят и 
по този начин се бави процесът. 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, банките са отпускали кредити, които 
в повечето от случаите не са били надлежно обезпечени. 

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 беше отпусната още една щатна 
бройка за съдия по вписванията при Районен съд – гр.Ловеч.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. 
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Продължава доброто взаимодействие с нотариусите, които 
са регистрирани в района на съдилищата. 

 
 
 
В заключение искам да кажа, че след така направения 

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

 
 
 
Към всички нас и през настоящата година се отправят 

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

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: 
 


