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 През изминалата 2019 год. дейността на Окръжен съд Ловеч и 
районните съдилища от съдебния район е осъществявана съгласно 
изискванията на ЗСВ и Правилника за администрация в 
съдилищата, както и в съответствие с цялостната конституционна, 
законова и подзаконова нормативна уредба и решенията на ВСС. 

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

 
 ОКРЪЖЕН СЪД – ГР. ЛОВЕЧ 
 
 

През 2019 год. Окръжен съд Ловеч е осъществявал 
правораздавателната си дейност на територията на Област – 
Ловеч, която е с площ 4128 кв.км. и население от 141 422 души по 
данни на НСИ от преброяването през 2011 год. 

Съдебният район на Окръжен съд Ловеч обхваща 8 общини, 
като правораздавателната дейност се осъществява от четири 
първоинстанционни съдилища: Районен съд Ловеч, в чийто район 
влизат Община Ловеч, Община Угърчин и Община Летница; 
Районен съд Троян, обхващащ Община Троян и Община Априлци; 
Районен съд - Тетевен, в чийто район са Община Тетевен и Община 
Ябланица и Районен съд – Луковит, обслужващ Община Луковит. 
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І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ. 
 Кадрова обезпеченост на съдии в Окръжен съд – гр.Ловеч и незаети щатни бройки.  
Към 01.01.2019 г. Окръжен съд – Ловеч е с утвърден щатен 

състав от 15 съдии, в т.ч. председател, двама заместник - 
председатели, 11 окръжни съдии и 1 младши съдия. 

С решение по протокол № 40/11.12.2018 г. на СК на ВСС, на 
основание чл.165, ал.1, т.2 от ЗСВ съдия Николинка Димитрова е 
освободена от заеманата длъжност „съдия” в ОС Ловеч, считано от 
14.01.2019 г. 

Във връзка с направено предложение от председателя на 
Върховен административен съд относно оптимизиране на щатната 
численост в органите на съдебната власт, Пленумът на Висшия 
съдебен съвет с решение протокол № 19, т.20 от 25.07.2019 г., съкрати на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ 1/една/ свободна 
длъжност „съдия” в Окръжен съд гр. Ловеч, считано от датата на 
вземане на решението. 

Фактически през изминалата година в ОС Ловеч са работили 
14 съдии. Към края на отчетния период няма незаети щатни бройки за магистрати. 

На този етап наличните щатни бройки са достатъчни за 
нормалната организация на правораздавателната дейност, но през 
м.юли 2020 г. предстои освобождаването на основание чл.165, ал.1, 
т.1 от ЗСВ от заеманата длъжност „съдия” в ОС Ловеч на съдия 
Севда Дойнова и на младши съдия Кристиан Гюрчев поради 
изтичане на срока за назначаване. Това неминуемо ще доведе до 
значително натоварване на съдиите, разглеждащи граждански и 
търговски дела, като се има предвид и увеличеното постъпление на 
тези дела през последните две години. 

Съдиите в Окръжен съд – Ловеч са с продължителен 
юридически и съдийски стаж и ранг „съдия във ВКС и ВАС”, като в 
края на отчетния период само съдия Пламен Пенов е с ранг „съдия 
в АС”. 

След проведена процедура по периодично атестиране на 
съдия Васил Анастасов и приета комплексна оценка от 
атестирането „много добра” през 2018г., след направено 
предложение от Административния ръководител – Председател на 
ОС-Ловеч, съдия Анастасов беше повишен на място в по-горен ранг 
„съдия във ВКС и ВАС” с решение на СК на ВСС по протокол № 1, т. 
9 от 15.01.2019г. 



 3 

С решение на СК на ВСС по протокол № 42, т. 22 от 17.12.2019 
г., съдия Зорница Ангелова е повишена на място в по-горен ранг 
„съдия във ВКС и ВАС“. 

С решение на СК на ВСС по протокол № 42, т. 21 от 17.12.2019 
г., съдия Пламен Пенов е повишен на място в по-горен ранг „съдия в 
АС“. 

 
Юридически стаж 

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

Милена Вълчева  ВКС 31 06 17 28 04 00 
Магдалена Станчевска ВКС 24 08 08 21 05 17 

Татяна Митева  ВКС 27 08 29 26 09 - 

Севда Дойнова ВКС 38 04 24 25 07 - 
Евгения Павлова Иванова  ВКС 30 01 12 27 02 12 

Йовка Казанджиева  ВКС 29 04 21 27 07 - 

Поля Данкова  ВКС 28 07 13 27 07 13 

Иван Иванов  ВКС 24 11 25 24 07 17 

Емил Давидов ВКС 25 - 01 23 04 - 
Иваничка Константинова ВКС 34 06 29  17 04 11 

Васил Анастасов ВКС 21 04 19 18 05 - 

Зорница Ангелова ВКС 23 07 01 22 07 - 

Пламен Пенов АС 15 07 26 12 11 25 
Кристиан Бориславов Гюрчев 

Мл.съдия 09 01 08 01 07 26 

Справката за стажа е към 28.02.2020г. 
 
Работата в ОС Ловеч е организирана съгласно изискванията 

на Закона за съдебната власт, Правилника за администрация в 
съдилищата, решенията на СК и Пленума на ВСС, утвърдените 
вътрешни правила и решенията на Общото събрание на съдиите. 

Делата се разпределят от административния ръководител, а в 
негово отсъствие или служебна ангажираност от заместник -
председател, в деня на постъпването или следващия работен ден 
на принципа на случайния подбор. След 01.10.2015 год. в 
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изпълнение на решение на ВСС по Протокол № 58 от 08.12.2014 
год. е въведена Централизираната система за разпределение на 
делата /ЦСРД/, разработена от „Смарт системс 2010” ЕООД. 
Утвърдените от административния ръководител на съда Вътрешни 
правила за случайно разпределение са публикувани на Интернет 
страницата на Окръжен съд – Ловеч. 

Създадена добра практика в съда е изборът на съдебните 
секретари за насрочените през месеца съдебни заседания да се 
извършва също електронно на случаен принцип. 

През изминалата година беше запазена създадената 
организация на работа на съдиите, приета с решение на общото 
събрание от 14.06.2018 год. и обективирани в заповед № 301 / 
02.07.2018 г. на председателя на съда. 

Обособени са два постоянни състава, които разглеждат 
въззивни наказателни дела. 

Наказателните дела първа инстанция се разглеждаха от пет 
съдии – Станчевска, Казанджиева, Иванов, Давидов и Анастасов. 
Всички наказателни съдии са докладчици по постъпващите: НОХД, 
въззивни наказателни дела, частни наказателни дела първа 
инстанция, частни граждански дела първа инстанция – допускане на 
обезпечение по бъдещи искове, частни наказателни дела втора 
инстанция в състав с двама граждански съдии и въззивни 
граждански дела – обжалване действия на съдия изпълнител в 
състав с двама граждански съдии, избрани на случаен принцип. 
Младши съдията Кристиан Гюрчев е докладчик по въззивни 
наказателни дела, частни наказателни дела втора инстанция и 
въззивни граждански дела – обжалване действия на съдия 
изпълнител. 

През 2019 год. гражданските и търговските дела първа 
инстанция са разглеждани от съдиите Вълчева, Митева, Павлова, 
Дойнова, Данкова, Константинова, Ангелова и Пенов. Обособени са 
три постоянни състава, които разглеждат въззивни граждански 
дела. Гражданските съдии разглеждат и второинстанционни 
частните граждански дела, участват като членове в състави по 
частни въззивни наказателни дела и въззивни граждански дела – 
обжалване действията на съдебните изпълнители. 

Продължи установената добра практика за провеждане 
редовно на общи събрания на съдиите за обсъждане на възникнали 
спорни моменти по прилагане на закона, промените в 
законодателството и уеднаквяване практиката на отделните 
състави, изготвяне на становища до ВКС по направени 
предложения за издаване на тълкувателни решения, становища по 
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искания на ВСС, както и по всички проблеми, касаещи работата на 
магистратите в съда. 

През отчетния период няма налагани наказания на 
работещите в съда магистрати. 

 
 
2. Кадрова обезпеченост на съдебна администрация 
 
Щатната численост на съдебната администрация в Окръжен 

съд Ловеч е 29 щатни бройки. 
С решение от протокол № 40/11.12.2018 г. на СК на ВСС, е 

разкрита нова щатна бройка за служител „връзки с 
обществеността”, който ще обслужва и РС – Ловеч, РС – Тетевен, 
РС – Троян и РС – Луковит. След приключване на обявения конкурс 
за заемане на длъжността „връзки с обществеността”, считано от 
03.06.2019 г. беше сключен трудов договор с класирания на първо 
място кандидат Петя Любенова Иларионова. От 21.09.2019 г. 
същата е в отпуск по чл.163, а от 05.11.2019 г.в отпуск по чл.164 от 
КТ. 

След прекратяване на трудовото правоотношение поради 
придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст със 
съдебния секретар Дарина Петрова, със заповед № 313/28.06.2019 
год. на административния ръководител е обявен конкурс за заемане 
на длъжността. 

Със заповед № 420/10.09.2019 г., считано от 10.09.2019 г., на 
длъжността „съдебен секретар” е назначена класираната на първо 
място Цветомира Красимирова Баева. 

Считано от 08.07.2019 г. на основание чл.325, ал.1, т.1 от КТ 
беше прекратено трудовото правоотношение със заемащата 
длъжността „съдебен секретар” във фирмено отделение Аксения 
Иванова Кръстева – Йочева. 

След проведен конкурс за свободната длъжност, считано от 
23.10.2019 г. беше сключен трудов договор с класирания на първо 
място кандидат Десислава Петкова Николова. 

Щатната численост на съдебната администрация се 
разпределя както следва: Ръководни длъжности: 1 щатна бройка – съдебен 
администратор, 1 щатна бройка – главен счетоводител и 1 щатна 
бройка – завеждащ служба „Съдебно деловодство”. Специализираната администрация по щат е 18 бройки, в т.ч. 
съдебен секретар протоколист – 7 бр., от които един във фирменото 
деловодство и един изпълняващ задълженията на деловодител в 
служба „Архив”; съдебен деловодител – 7 бр., разпределени в 
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наказателно, гражданско, фирмено деловодство, регистратура и 
служба „Архив”, и призовкар – 4 бр., които обслужват и Районен съд 
– Ловеч. Експертни длъжности: системен администратор – 1 бр., 
счетоводител - касиер – 1 бр., съдебен статистик – 1 бр. Технически длъжности: шофьор – 1 бр., работник, поддръжка 
сгради и огняр – 1 бр. и чистач-куриери – 2 бр., от които едната е и 
домакин. 

Съдебният администратор Юлия Колева е и служител по 
сигурността на информацията, завеждащият служба „Съдебно 
деловодство” Севдалина Павлова завежда и регистратурата за 
класифицирана информация, съдебният деловодител Иваничка 
Иванова е служител в регистратурата за класифицирана 
информация, а статистика Царина Димитрова е заместник 
завеждащ служба класифицирана информация. Системният 
администратор Николай Денчев има разрешение за достъп до 
класифицирана информация ниво „строго секретно” и поддържа 
компютърната система в регистратурата за класифицирана 
информация. Съдебните секретари Галина Аврамова и Даниела 
Кирова имат разрешение за достъп до класифицирана информация 
ниво „секретно” и при необходимост влизат при разглеждане на 
засекретени дела в съдебните заседания. Съдебните деловодители 
Йорданка Добрева и Станислава Георгиева също имат разрешение 
за достъп до класифицирана информация с ниво на достъп 
„секретно”. Вещото лице Милена Стоянова Йорданова също има 
разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво на 
достъп „секретно”. 

Съотношението между магистрати и съдебни служители в съда е 1:2.07 /14 съдии и 29 служители/. 
Към настоящия момент тази бройка обезпечава кадрово 

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

Правилника за администрацията в съдилищата бяха атестирани 
всички служители, в резултат на което беше повишена предсрочно в 
ранг Росица Костадинова – счетоводител-касиер и Пламен Денев – 
призовкар. 

Към 31.12.2019 год. всички съдебни служители отговарят на 
изискванията на класификатора на длъжностите в администрацията 
на съдилищата за образование и квалификация. 

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

През отчетния период няма наложени наказания на съдебни 
служители. 

 
3. Повишаване квалификацията на съдиите и служителите. 
 
През 2019 год. съдиите и служителите при ОС Ловеч 

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

На 29.03.2019 г. беше проведен регионален семинар на тема 
„Международноправно сътрудничество по наказателни дела” с 
лектор съдия Ангелина Лазарова – съдия в Апелативен съд гр. 
Варна. Участие в него взеха съдии от Окръжен съд Ловеч и 
районните съдилища от съдебния район, Окръжен съд гр. 
В.Търново, както и прокурори от Окръжна прокуратура гр. Ловеч и 
районните прокуратури. 

На 18.10.2019 г. беше проведен регионален семинар на тема 
„Цесия, новация, делегация – актуални въпроси” с лектор съдия 
Емилия Василева от ВКС. Участие в него взеха съдии от Окръжен 
съд Ловеч и районните съдилища от съдебния район, Окръжен съд 
гр. ВеликоТърново, Окръжен съд гр. Плевен и Окръжен съд гр. 
Габрово. 

На 03.05.2019 г. съдии, разглеждащи наказателни дела, взеха  
участие в проведения от РС Ловеч регионален семинар на тема 
„Субсидиарно прилагане на ГПК в НПК” и лектор Татяна Грозданова 
– Чакърова, съдия ОС София. 

На 28.06.2019 г. съдиите, разглеждащи граждански дела, взеха 
участие в проведения от РС Ловеч регионален семинар на тема 
„Павлов иск по чл.135 от ЗЗД“, с лектор Камелия Маринова – съдия 
във ВКС, а на 05.07.2019 г. в регионален семинар на тема „Съдебна 
делба – фаза по извършване на делбата” с лектор Светлана 
Калинова – съдия във ВКС. 

На 13.06.2019 г. се проведе и семинар на тема „Правни 
спорове в здравеопазването. Дискусионни въпроси” с лектор 
адв.Мария Шаркова. Участие в него взеха съдии от Окръжен съд 
Ловеч и районните съдилища от съдебния район, Окръжен съд гр. 
Велико Търново и Окръжен съд гр. Плевен. 
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На 28.02.2019 г. официално беше открита т.нар. „Синя стая“ за 
щадящо изслушване на деца, изградена по проект „Укрепване на 
правния и институционалния капацитет на съдебната система в 
сферата на правосъдието за деца“ по Тематичен фонд „Сигурност“ 
на „Българо-швейцарската програма за сътрудничество”. На 
откриването присъства министърът на правосъдието, който проведе 
и работна среща за обсъждане на изготвени от МП законопроекти за 
законодателни промени с магистрати от Окръжен съд Ловеч и 
районните съдилища от съдебния район. 

През отчетната 2019 г. в „Синята стая” са проведени 10 
разпита на малолетни и непълнолетни лица. 

 Съдия Милена Вълчева взе участие в следните обучения: 
„Практически аспекти на гражданския процес”, „Цесия, новация, 
делегация – актуални въпроси”, „Съдебна делба – фаза по 
извършване на делбата. Искове за наследство“, „Павлов иск по 
чл.135 от ЗЗД”. 

Съдия Магдалена Станчевска участва в следните семинари: 
„Балистични експертизи и документни изследвания”, „Обучение на 
обучители на съдебни заседатели”, „Субсидиарно прилагане на ГПК 
в НПК”, „Международноправно сътрудничество по наказателни дела 
– Европейска заповед за разследване”, „Съдебнопсихиатрични 
експертизи”, „Ефективно разследване на наказателни дела в 
съответствие със стандартите на ЕКПЧ. Доказателства и 
доказателствени средства. Електронни доказателства в 
наказателното производство. Използване на СРС като 
доказателствено средство”. Съдия Татяна Митева участва в семинарите: „Цесия, 
новация, делегация – актуални въпроси” и „Практически аспекти на 
гражданския процес”. Г-жа Митева взе участие и в обучение на тема 
„Професията на съдията и етиката“, организирано от Академията по 
европейско право, което се проведе в гр. Трир, Германия. Съдия Евгения Павлова взе участие в семинари на тема: 
„Международноправно сътрудничество по наказателни дела“, 
„Проблеми в правоприлагането на производствата по стабилизация 
и търговска несъстоятелност“, „Павлов иск по чл.135 от ЗЗД”, 
„Съдебна делба – фаза по извършване на делбата. Искове за 
наследство.“, „Цесия, новация, делегация – актуални въпроси”, 
„Практически аспекти на гражданския процес”. Севда Дойнова взе участие в семинар на тема: „Съдебна 
делба – фаза по извършване на делбата. Искове за наследство“ и 
„Цесия, новация, делегация – актуални въпроси”. 
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Съдия Йовка Казанджиева участва в следните семинари: 
„Цесия, новация, делегация – актуални въпроси” и 
„Международноправно сътрудничество по наказателни дела“. Съдия Поля Данкова взе участие в семинарите: „Съдебна 
делба – фаза по извършване на делбата. Искове за наследство“, 
„Павлов иск по чл.135 от ЗЗД”, „Цесия, новация, делегация – 
актуални въпроси” и „Практически аспекти на гражданския процес”. Съдия Иван Иванов посети обучения на тема: „Балистични 
експертизи и документни изследвания”, „Международноправно 
сътрудничество по наказателни дела“, „Международноправно 
сътрудничество по наказателни дела – Европейска заповед за 
разследване”, „Ефективно разследване на наказателни дела в 
съответствие със стандартите на ЕКПЧ. Доказателства и 
доказателствени средства. Електронни доказателства в 
наказателното производство. Използване на СРС като 
доказателствено средство”. Съдия Иваничка Константинова е участвала в следните 
семинари: „Проблеми в правоприлагането на производствата по 
стабилизация и търговска несъстоятелност“, „Павлов иск по чл.135 
от ЗЗД”, „Цесия, новация, делегация – актуални въпроси” и 
„Съдебна делба – фаза по извършване на делбата. Искове за 
наследство“. Съдия Васил Анастасов взе участие в семинар на тема 
„Ефективно разследване на наказателни дела в съответствие със 
стандартите на ЕКПЧ. Доказателства и доказателствени средства. 
Електронни доказателства в наказателното производство. 
Използване на СРС като доказателствено средство”. Съдия Зорница Ангелова участва в семинари на тема: 
„Проблеми в правоприлагането на производствата по стабилизация 
и търговска несъстоятелност“, „Павлов иск по чл.135 от ЗЗД”, 
„Цесия, новация, делегация – актуални въпроси”, „Съдебна делба – 
фаза по извършване на делбата. Искове за наследство“. Съдия Пламен Пенов взе участие в следните присъствени 
обучения: „Компетентност, признаване и изпълнение по граждански 
и търговски дела – Регламент 1215/2012. Европейска заповед за 
запор на банкови сметки. Европейска заповед за плащане.“, „Павлов 
иск по чл.135 от ЗЗД”, „Съдебна делба – фаза по извършване на 
делбата. Искове за наследство“, „Прилагане на Медийната 
стратегия на съдебната власт“, „Работа с медиите. Практически 
аспекти“ Съдия Пенов е участвал и в дистанционни обучения по 
следните теми: „Промяна на вписаното основание за уволнение в 
трудовата книжка при незаконосъобразна заповед за прекратяване 
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на ТПО“, „Отговорността на държавата за вреди, настъпили от 
нарушение правото на Европейския съюз“, „Последици на 
наследяването в изпълнителния процес“, „Доказване и 
доказателствени средства в гражданския процес – особености при 
събиране и преценка на доказателствата в първоинстанционното и 
въззивното производство“, „Въведение във философията на 
възстановителното правосъдие: принципи, практики и приложение в 
наказателно производство и гражданскоправен аспект“, „Закриване 
на част от предприятието“, „Практика на ВКС при отрицателни 
установителни искове“, „Имуществени отношения между съпрузите. 
Нови моменти в правото на ЕС. Актуални проблеми, свързани със 
защитата на децата и родителската отговорност. Производство по 
чл. 127а СК“. Мл. съдия Кристиан Гюрчев участва в следните обучения: 
„Физикохимични изследвания, ДНК – анализ, изследване на 
компютърни системи и мрежови устройства и изследване на 
комуникационни и електронни устройства“, „Престъпления, 
извършвани чрез използването на информационни и компютърни 
технологии. Киберпрестъпления. Измами с банкови карти. 
Виртуални валути“, „Съдебна делба – фаза по извършване на 
делбата. Искове за наследство“, „Учредяване право на строеж, 
договори за строителство, предварителни договори – вещноправни 
и облигационноправни аспекти“, „Цесия, новация, делегация – 
актуални въпроси”, „Последици на наследяването в изпълнителния 
процес“. 

Г-н Гюрчев участва и в международен семинар на тема 
„Разследване на корупционни престъпления и превенция“, 
организиран от Европейската мрежа за съдебно обучение, което 
обучение се проведе в гр. Букурещ, Румъния, както и в семинар на 
тема “Отправяне на преюдициално запитване“, което се проведе в 
гр. Люксембург, организирано от Европейската мрежа за съдебно 
обучение. 

През отчетната година съдебните служители също участваха в 
редица обучения, които допринесоха за повишаване на тяхната 
професионална квалификация. Системният администратор Николай Денчев взе участие във 
встъпителна конференция по проект „Доразвитие и централизиране 
на порталите в сектор „Правосъдие” за достъп на граждани до 
информация, е-услуги и е-правосъдие”, както и участие в обучение 
за работа с АИС „Единен регистър на вещите лица”, организирано 
от „Сиела норма”. 

Съдебният служител „Връзки с обществеността” при ОС – Ловеч Петя Иларионова взе участие в национална конференция на 
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тема ”Предизвикателства и перспективи пред Образователната 
програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско 
доверие. Отворени съдилища и прокуратури.”. Съдебният деловодител Йорданка Добрева участва в 
обучение на тема: „Съдебно сътрудничество по граждански дела”, 
което се проведе в гр.Пловдив, по Дейност 1, проект „Качествено 
професионално обучение за повишаване ефективността на 
правосъдието”, Договор № BG05SFOP001-3.002-0001-
С01/11.11.2016 г., ОПДУ. Христина Христова на длъжност „съдебен секретар” взе 
участие в обучение на тема „Съдебно-административно обслужване 
на граждани”, което бе проведено в гр.София, по Дейност 1, проект 
„Качествено професионално обучение за повишаване 
ефективността на правосъдието”, Договор № BG05SFOP001-3.002-
0001-С01/11.11.2016 г., ОПДУ. 

На сървъра на Окръжен съд - гр. Ловеч в папка Public, 
подпапка „Вътрешни правила съдебни служители“ бяха публикувани 
тематични помагала, касаещи работата на служителите от 
специализираната администрация. Същите са изготвени и издадени 
в рамките на проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, 
предоставяно от НИП“, финансиран от ОПДУ. 
 
  
 І. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 

 
1. ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ 

 

Година 
постъпили през годината 

останали несвършени от предходни периоди 

общо за разглеждане 

останали несвършени в края на годината 
2019 1 430 213 1 643 222 
2018 1 402 202 1 604 213 
2017 1 464 156 1 620 202 
2016 1 124 171 1 295 153 

 
От данните в таблицата е видно, че през отчетната 2019 год. в Окръжен съд – гр.Ловеч са постъпили за разглеждане общо 1 430 дела – с 28 повече от 2018 год. и с 34 по – малко от 2017 г. През 

последните три години се наблюдава устойчива тенденция за 
увеличение броя на постъпилите за разглеждане дела в сравнение 
с 2016 г. с повече от 300. 
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Общо през отчетната 2019 год. съдиите при Ловешкия окръжен съд са разгледали 1 643 дела – с 39 повече в сравнение с 

разгледаните през 2018 год. и с 23 повече от 2017 год. И по този 
показател цифрите сочат, че броят на разгледаните дела през 
последните три години бележи значително увеличение – с повече от 
300, в сравнение с 2016 г. 
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А. ПЪРВОИНСТАНЦИОННИ ДЕЛА 
 
През годината са били поставени на разглеждане общо 782 първоинстанционни дела /с 80 по-малко спрямо 2018 год. и с 24 

повече от 2017 г./, от които 122 са били висящи към 01.01.2019 год. 
и 660 са новообразувани. 

Данните за последните три години са следните: 
 

Година Видове дела 
2019 2018 2017 

Гр.дела 105 115 84 
Търговски 228 187 166 
Адм.дела - - - 
Ч.гр.дела 22 22 28 
НОХД и НАХД 63 46 45 
Ч.нак.дела вкл.разпити 363 488 420 
Фирмени дела 1 4 15 
 Общо дела за разглеждане 782 862 758 
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 От така поставените на разглеждане дела първа инстанция, 
останали несвършени към 01.01.2019 год. и постъпили за 
разглеждане през годината са както следва: 
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Видове Останали несвършени Новообразувани 
Гр.дела 29 76 
Търговски дела 69 159 
Адм.дела - - 
Ч.гр.дела - 22 
НОХД и НАХД 15 48 
Ч.нак.дела 9 336 
Ч.нак.дела разпити - 18 
Фирмени дела - 1 

Общо 122 660 
  
В процентно съотношение: 
- 27,61 % граждански дела, поставени за разглеждане през 

2019 год., са останали висящи от предходната 2018 год. и 72.38 % са новообразувани.  
- 30,26% търговски дела, поставени за разглеждане през 

2019 год., са останали несвършени от предходната година и 
69,73 % са новообразувани.  

- 23,80 % от НОХД и НАХД за разглеждане са били висящи 
към 01.01.2019 г. и 76,19 % са новообразуваните.  

 ГРАЖДАНСКИ И ТЪРГОВСКИ ДЕЛА 
 
От изнесените в таблицата данни може да се направи извод, 

че през 2019 г. е налице значително увеличение на разгледаните първоинстанционни търговски дела, които са с 32 повече в 
сравнение с 2018 г. и с 55 повече в сравнение с 2017 г. Това се 
дължи на законодателната промяна в разпоредбата на чл.115 от 
ГПК относно подсъдността на исковете за непозволено увреждане. 

Незначително намаление се отчита при постъпилите за разглеждане първоинстанционни граждански дела, които са с 13 
по-малко в сравнение с 2018 г. и с 7 повече в сравнение с 2017 г. 
 По предмет разгледаните граждански и търговски дела първа инстанция са както следва: 

Искове по СК – 21 дела, от които 7 са за произход, 13 дела за 
осиновяване и 1 с правно основание чл.105 от СК. 

Искове за поставяне под запрещение – 16 броя, т.е. със 1 
повече  от предходната година. 

Облигационни искове – 66 дела, с 21 повече от предходната 
година. 

Несъстоятелност – 15 или с 9 по-малко спрямо предходната 
година. 
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Искове по Търговския закон – 213 или с 52 повече спрямо 
предходната година. 

Искове по ЗОДОВ – 24 дела или с 1 по-малко от предходната 
година. 

Допускане на обезпечения на бъдещи искове –  19 или 2 по-
малко от предходната година.  

 
 НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 

 
Останали несвършени в началото на отчетния период НОХД и НАХД са 15 или с 3 повече в сравнение с 2018 год. и с 2 повече в 

сравнение с 2017 година. През отчетната 2019 год. са постъпили 48 бр. НОХД и НАХД, 
които са с 14 повече в сравнение с 2018 г. и с 16 повече в 
сравнение с 2017 год. От тези цифри може да се направи извод за  
увеличение на постъпилите за разглеждане дела от този вид. При 
сравнителния анализ за период от три години следва да се отчете значително намаление на разгледаните първоинстанционни ЧНД 
в сравнение с предходните две години – 125 дела по-малко от 2018 
г. и 57 по-малко от 2017 г. През 2019 г. това се дължи на 
намалението на постъпили за разглеждане дела за условно 
предсрочно освобождаване на лишени от свобода. 
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 По видове престъпления НОХД първа инстанция за 
разглеждане през 2019 год. са както следва: 

Най-голям е делът на разглежданите дела по гл.ХІ от НК 
„Общоопасни престъпления”  – общо 26 дела. От тях 13 дела са за транспортни престъпления, от които 1 дело по чл. 342, ал. 1 
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НК, 7 дела по основния текст на чл.343, ал.1, б. „в” от НК за 
причиняване на смърт и 5 дела – по чл.343, ал.3, б. „б” и ал.4 от НК за причиняване на смърт в пияно състояние или на смърт и 
телесни повреди на повече от едно лице. 12 дела са за 
престъпления, свързани с наркотичните вещества и прекурсорите, 1 дело за палеж. 

През отчетната година са разгледани 9 дела по глава ІІ от НК 
„Престъпления против личността”: 2 дела по чл. 115 НК, 5 дела по чл. 116 НК, 1 дело по чл. 123, ал. 1 от НК и 1 дело по чл. 142, ал. 3 НК. 

На следващо място са делата по гл.V от НК „Престъпления против собствеността” – 2  дела за грабеж по чл. 199 от НК. Отчетени са 19 дела по глава VIII „Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система”: 1 дело по чл. 244, ал. 1 НК, 3 дела по чл. 248а, ал. 5 НК, 10 дела по чл. 249, ал. 1 НК, 1 дело по чл. 252, ал. 2 и 4 дела по чл. 255, ал. 3 от НК. Разгледани са 2 дела по чл. 282, ал. 1 НК, 2 дела по чл. 282, 
ал. 2 НК, 1 дело по чл. 282а НК и  2 дела по чл. 304 НК. 

През 2019 год. се констатира увеличение на делата по гл.ХІ от НК „ Общоопасни престъпления”  в сравнение с предходните 
отчетни периоди – с 12 повече в сравнение с 2018 г. и с 1 повече от 
2017 г.  

Внесените от прокуратурата през 2019 год. дела, свързани с 
наркотични вещества с цел продажба или за разпространение на 
наркотични вещества са 12 или с 8 повече в сравнение с 2018 год. и 
5 повече в сравнение 2017 г. 

През сравнителния период от три години се наблюдава 
намаление на образуваните през 2019 г. дела за престъпления 
против собствеността – с 5 дела по-малко в сравнение с 2018 г. и 4 
по-малко в сравнение с 2017 год.  

Установява се увеличаване и на разгледаните дела против 
паричната и кредитна система в сравнение с предходните години – 
със 7 дела повече в сравнение с 2018 г. и с 7 дела повече от 2017 г. 

През отчетния период е налице запазване на броя на НОХД за 
престъпления против личността в сравнение с 2018 г. и увеличаване 
с 2 дела в сравнение с 2017 г. 

В района на окръжния съд е Затворът – гр.Ловеч, което води 
до по-голям брой частни наказателни дела първа инстанция. През 
2019 год. са разгледани 194 такива дела / с 65 по-малко в сравнение 
с 2018 г./, като 51 от направени предложения са уважени, 137 са 
оставени без уважение и по 6 дела производството е прекратено. По отношение на 33 от тези лица са постановени пробационни мерки на основание чл.70, ал.6 от НК, обикновено по 
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предложение на вносителя на предложението при сравнително по-
голям остатък от определеното наказание, при наличие на риск да 
не се адаптират осъдените след продължителното изолиране от 
обществото и при осъдени за разпространение, държане и употреба 
на наркотици. 

Наказателните съдии разглеждат и дела за замяна на режим с по-тежък по реда на чл. 446, ал.1 от НПК или преместване на затворник от затворническо общежитие от открит тип в такова от закрит тип по чл.64, ал.2 и ал.5 и 6 от ЗИНЗС. През 2019 г. са 
разгледани 4 такива дела или с 1 по-малко от 2018 г. и с 6 по-малко 
в сравнение с 2017 г. Разгледани са 2 предложения за замяна на постановени 
наказания „пробация” с лишаване от свобода, колкото е техния брой 
през 2018 г., а през 2017 г. са били 8. През 2019 год. наказателните съдии са разгледали 9 частните 
наказателни дела по реда на чл. 243, ал. 5 от НПК – постъпили 
жалби и протести против постановленията на прокурори при 
Окръжна прокуратура – Ловеч за прекратяване на наказателни 
производства. Техният брой е с 9 по-малко в сравнение с 2018 год. и с 18 по-малко от 2017 год., като са били отменени 7 постановления 
на ОП – Ловеч и делото върнато за изпълнение на указанията в 
определението на съда и 2 потвърдени. По 1 дело постановеният 
съдебен акт е обжалван, като актът е потвърден от въззивната 
инстанция.  През отчетната година съдът е бил сезиран с 2 европейски заповеди за арест по Закона за екстрадиция и Европейската заповед за арест. При този вид дела се наблюдава намаление в 
сравнение с предходната 2018 г., когато разгледаните дела са били 
15, а през 2017 г. – 5. През годината са образувани и разгледани и 26 дела по чл.16 
от Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане или решения за налагане на финансови санкции, което е с 10 повече в сравнение с 2018 г. и с 
17 повече от 2017 г. През 2019 год. е образувано и 1 дело по Закон за европейската заповед за разследване. 

 
 
2. СВЪРШЕНИ ПЪРВОИНСТАНЦИОННИ ДЕЛА 

 През отчетната година са свършени общо 638 
първоинстанционни дела или 81.58 % от поставените на 
разглеждане първоинстанционни дела. 
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През 2019 год. в 3-месечен срок са свършени 571 дела, което 
съставлява 73,01 % от общо разглежданите първоинстанционни дела и 89,49% от свършените дела. 

През 2018 год. в 3-месечен срок са свършени 678 дела, което 
съставлява 78,65 % от общо разглежданите първоинстанционни дела и 91,75% от свършените дела. 

През 2017 г. в 3-месечен срок са свършени 547 дела, което 
съставлява 72,16 % от общо разглежданите първоинстанционни дела и 88,72% от свършените дела. 

Тези цифри показват отстъпление от постигнатите през 
предходната година резултати, тъй като се отчита намаление на 
свършените в 3-месечен срок първоинстанционни дела с близо 5 % 
в сравнение с 2018 г. и с 1% увеличение в сравнение с 2017 %. 

При отделните видове дела съотношението свършени дела и 
от тях свършени в тримесечен срок е следното: 

 

Вид дело Свършени В 3-мес. срок 
свършени 

Гр.дела 65,71 % 70 % 

Търговски дела 61,40 % 74 % 

Ч.гр.дела 100 % 100 % 
НОХД и НАХД 73,01 % 80 % 
Ч.нак.дела 100 % 100 % 

 
През предходните години съотношението свършени дела и от 

тях свършени в тримесечен срок е следното:  
 

2018 год. 2017 год. 

Вид дело Свършени 
В 3-мес. срок свършени 

Свършени 
В 3-мес. срок свършени 

гр. дела 73,91 % 78 % 69,05 % 64 % 

т. дела 63,64 % 72 % 63,86 % 35 % 

 НОХД 67,39 % 77 % 73,33 % 76 % 
 
 
 
 
 



 19 

1. Граждански и търговски дела  
 
Изнесените данни сочат за намаление процента на свършените първоинстанционни граждански дела с 7.2 % в 

сравнение с 2018 год. и с 3.34 % по-малко от свършените 
граждански дела през 2017 год.  Налице е значително намаление на свършените в 3-месечен срок дела от този вид – с 8 % в сравнение с 2018 год. и с 6 
% повече в сравнение с 2017 год. През 2019 год. са свършени 61.40 % от търговските дела. За 
сравнение през 2018 год. са свършени 63.64 % от търговските дела, 
а през 2017 год. този процент е 63,86 %. От тези данни следва да се 
направи извод за една постоянна тенденция за приключването на 
по-голям брой от този вид дела в рамките на отчетния период. 

През 2019 г. е налице незначително увеличение на свършените в 3-месечен срок дела от този вид – с 2 % в 
сравнение с 2018 год. и с 39 % повече в сравнение с 2017 год. 

Считано от 01.01.2018 г. продължителността за разглеждане 
на първоинстанционните граждански и търговски дела се 
установява от датата на насрочване на първото открито съдебно 
заседание до решаването му по същество или прекратяване и 
обявяването на съдебния акт в срочната книга на съда. По този 
начин се отчита действителното време за разглеждане и 
приключване на тези дела в 3 – месечен срок, което не е 
обусловено от протичащата с усложнения процедура по размяна на 
книжата и извършвани от съда други процесуални действия преди 
насрочване на делото в открито съдебно заседание. Получените 
при този начин на отчитане статистически данни отразяват 
действителната бързина на правораздаване, както и положените от 
съдиите усилия за проучване на делата. 

Най-честите причините за отлагане на първоинстанционните 
граждански и търговски дела и неприключването на по-голям брой в 
3-месечния срок са посочвани многократно в отчетните доклади на 
съда и през предходните години. Следва да се отбележи, че в редки 
случаи забавянето на тяхното разглеждане се дължи на пропуски и 
грешки от страна на деловодителите в канцеларията. И през тази 
година се констатират трудности във връзка с връчването на 
съобщенията и своевременното призоваването на страните в 
големите градове. На са малко случаите, когато връчителят не може 
да намери достъп до канцеларията на търговеца на вписания в 
търговския регистър адрес, което налага залепване на уведомление 
след разпореждане на съда, а това води също до удължаване на 
инструктивните срокове за разглеждане на делата. Все още има 
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проблеми и в случаите, когато длъжностните лица при кметствата 
не оформят реквизитите на съобщенията според изискванията на 
ГПК и не удостоверяват надлежното им връчване, което налага 
даване на указания от съда и отлагане на съдебните заседания. 

Тревожна тенденция през последните години, която се 
задълбочава и води до отлагане на първоинстанционните 
граждански и търговски  дела след насрочването им в открито 
съдебно заседание, е липсата на вещи лица. Това води до 
депозиране на молби да бъдат освободени от изготвяне на 
допуснатата експертиза, неизготвянето или непредставянето в срок 
на заключенията по допуснатите от съда експертизи поради 
служебна ангажираност, поставянето на допълните задачи или 
назначаването на тройни експертизи. Нарастват и случаите, когато 
страните не внасят своевременно определения от съда депозит или 
не представят платежния документ в деловодството на съда, 
въпреки дадените указания. От друга страна малкото на брой вещи 
лица от определени специалности, тяхната ангажираност като 
експерти по дела в районните съдилища и административния съд, 
както и в други съдебни райони, също води до отлагането на 
делата. Трудности в работата на магистратите възникват и в 
случаите, когато се назначават вещи лица със специалности, 
каквито не фигурират в утвърдения списък на съда. Това налага 
такива да бъдат търсени от други съдебни райони, университети и 
болници, което забавя производството по делата и приключването 
им в разумен срок. 

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

На следващо място следва да се отбележи, че постъпилите от 
страните молби по граждански дела за освобождаване от внасянето 
държавни такси и разноски в производството по делата, за 
предоставяне на правна помощ и обжалване определенията на 
съда в случай на отказ е друга причина, която води до увеличаване 
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висящността на гражданските дела и невъзможност за 
приключването им в по-кратки срокове. 

През последните години се наблюдава увеличаване броя на 
постъпващи нередовни искови молби, вкл. и от лишени от свобода, 
което налага оставянето им без движение и забавяне на 
съдопроизводството. 

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

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

Образуваните по постъпили молби за откриване на 
производства по несъстоятелност дела, макар и да не бележат 
увеличение през 2019 г., се отличават с фактическа и правна 
сложност, а тяхното разглеждане и приключване в повечето случаи 
продължава няколко години. Тези дела се характеризират с голям 
по обем работа, тъй като в хода на производството съдът 
постановява множество решения, ежемесечно се произнася с 
определения, разглеждат се постъпили възражения. При това някои 
от тези съдебни актове изискват задълбочена преценка и 
запознаване с голям по обем доказателствен материал, често съдът 
следва да се произнесе в деня на постъпване на молбите. 
Възникват проблеми и с осребряване на имуществото, защото в 
някои случаи масата на несъстоятелността е изчерпана и няма 
средства за удовлетворяване на вземанията, а в други случаи на 
обявените от синдиците продажби не се явяват купувачи. Не са 
малко и случаите, когато съдът постановява решение по чл.632, 
ал.1 от ТЗ – спиране на производството по несъстоятелност след 
неговото откриване поради липса на имущество за покриване на 
началните разноски, ако те не са предплатени по реда на чл.629б 
ТЗ. В тези случаи делата остават висящи в продължение на една 
година, което се отразява на броя на приключилите в 3-месечния 
срок търговски дела.  

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

година от страна на съдиите, разглеждащи наказателни дела, са 
постигнати много добри резултати по отношение на свършените в 
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срок до 3-месеца НОХД. От свършените 46 дела, 80.43 % са 
свършени в инструктивния 3 – месечен срок. През 2018 г. от свършените 31 дела, 24 дела или 77 % са 
свършени в инструктивния 3 – месечен срок. 

През 2017 г. от свършените 33 дела, 25 дела или 76 % са 
свършени в инструктивния 3 – месечен срок Тези цифри 
подобряване на постигнатите много добрите резултатите по 
показателя бързина в сравнение с предходните години. 

И тази година ще отбележа, че най-често причини за отлагане 
на наказателните дела и удължаване сроковете на 
съдопроизводството са заболяване на подсъдимите, техните 
защитници или повереници, ангажираността на последните по други 
дела, неявяване на вещи лица от други населени места. В 
предходните отчетни доклади също е констатирано, че при 
възможността болничните листи да се издават от различни 
медицински центрове, лични лекари, дори и при спазване на 
изискването на Наредбата за оценка на работоспособността и 
изричното посочване за невъзможността на лицето за явяване в 
съдебно заседание, трудно може да се провери достоверността на 
отразеното в медицинските документи. В такива случаи съдът 
отлага делото, вместо съдебният акт да бъде отменен поради 
„нарушено право за защита”. Често наказателните дела за 
транспортни престъпления се отлагат за назначаване на повторни 
експертизи, повторни разширени експертизи поради недостатъчно 
обосновани заключения, които дават противоречиви констатации. 
Нерядко се внасят за разглеждане обвинителни актове с досъдебни 
производства, в хода на които обвиняемите и техните защитници са 
направили основателни възражения, искания за събиране на 
доказателства, но те не са били уважавани. Осигуряването на 
всестранното, пълно и обективно изясняване на делото в 
съответствие с изискването на чл.13 от НПК, често налага в 
съдебно заседание да се допусне събирането на допълнителни 
доказателства и съответно това води до отлагане на делата. През отчетната година са разгледани 16 НОХД дела за срок от един месец, което представлява 37.20 % от свършените дела, 21 дела са разгледани в срок до три месеца или 45,65 %, 3 дела са 
разгледани за срок над три до 6 месеца, което е 6.52% от 
свършените дела, 4 дела или 8,69 % са разгледани за срок над 6 месеца до една година, а над 1 година са разгледани 2 дела или 
4.34%. Причини за отлагането на делата са постъпили молби от 
страните с представени към тях болнични листове, събиране на 
нови доказателства и назначаване на експертизи. Непълните 
протоколи за оглед или съставянето им при допуснати процесуални 
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нарушения, недостатъчната компетентност на някои от вещите лица 
– специалисти в тази област, водят до необходимостта делата да се 
отлагат и да се събират допълнителни доказателства с цел 
максимално да се изяснят фактите. Това са причините за отлагане 
на делата, решени в срок до една година. 

 
3. РЕШЕНИ ДЕЛА С АКТ ПО СЪЩЕСТВО 
 
От свършените 69 граждански дела първа инстанция, по 40 са постановени съдебни актове по същество, което съставлява 

57,97%. От тях по 26 дела или 65 %, искът е уважен изцяло. По 4 дела или 10 % искът е отхвърлен, а по останалите 10 дела  искът е уважен частично.  
При търговските дела от свършените 140 дела, по 110 са постановени актове по същество, което е 78,57 %. По 51 

търговски дела или 46.36% искът е уважен изцяло, по 37 дела – 
33.64 % искът е отхвърлен изцяло, а по останалите 22 дела – 20 
% искът е уважен частично.  

От приключилите 40 НОХД по 24 дела е постановена присъда, което съставлява 52,17 %. 16 дела са приключили със споразумение - 5 дела по чл. 249 от НК, 1 дело по чл. 252, ал. 2 НК, 
1 дело по чл. 244, ал.1 НК, 1 дело по чл. 282, ал. 1 НК и 8 дела за 
престъпление по чл.354а от НК. През отчетния период са постановени 16 съдебни акта след 
провеждане на съкратено съдебно следствие /66,66 % от делата 
с постановени присъди/. От тях 2 дела за престъпление по чл.199 от 
НК, 8 дела за транспортни престъпления, 2 дела за престъпления 
по чл. 116 от НК, 1 дело по чл. 354а, ал. 2 НК, 1 дело за 
престъпления по чл. 304а от НК, 1 дело по чл. 196, ал. 1, т. 1 НК и 1 
дело по чл. 346, ал. 2, пр. 1 НК. 

 
 
4. БРОЙ ПРЕКРАТЕНИ ДЕЛА 
 Прекратени през отчетната година са 60 първоинстанционни граждански и търговски дела. От тях поради неотстраняване 

нередовностите на исковата молба – 23, 9 поради недопустимост на 
предявения иск, 10 поради оттегляне на иска, 7 са прекратени и 
изпратени по подсъдност на друг съд, 2 дела са върнати за 
администриране, 1 дело поради отвод е изпратено на друг съд, 8 
дела са прекратени и са присъединени към други дела. Прекратени поради постигнато споразумение, одобрено от 
съда, са 16 наказателни дела или 34,78 % от приключилите. 6 
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дела са прекратени и върнати на прокурора за отстраняване на 
допуснати отстраними съществени процесуални нарушения, довели 
до ограничаване процесуалните права на подсъдимия.  

 
5. ВИСЯЩИ ДЕЛА В КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД 
 
В края на отчетния период са останали висящи 17 наказателни дела, което е 26.98 % от поставените на разглеждане. 

През 2018 г. висящите наказателни дела са били 15 или 32.60 % от 
поставените на разглеждане. През 2017 г. висящите наказателни 
дела са били 12 или 26.66 % от поставените на разглеждане. Висящите ЧНД в края на 2019 г. са 3 дела, през 2018 г. са били 
9, а през 2017 г. те са били са 11. 

От останалите висящи в края на годината НОХД и ЧНД дела с 
изтекъл срок от образуването до три месеца са 12 дела, 6 дела от 
три до шест месеца, 1 дело от шест месеца до една година и над 
една година – 1 дело. 

И в предходните отчетни доклади за дейността на съда е 
отбелязано, че немалкият брой несвършени НОХД в края на 
отчетния период се дължи на факта, че обвинителните актове се 
внасят от ОП Ловеч през м.ноември и м.декември, поради което и 
образуваните дела не могат да приключат до края на година. 

Останали несвършени в края на отчетния период са 36 бр. първоинстанционни граждански дела, което е с 6 дела повече от 
2018 г. и с 10 повече от 2017 год. Отчетеният по-голям брой на 
несвършени в края на отчетния период първоинстанцонни 
граждански дела, въпреки намаленото постъпление през 2019 г., се 
дължи на отбелязаните вече трудности с вещите лица. Несвършени в края на отчетния период са 88 бр. търговски дела, което е с 20 дела повече от 2018 г. и с 28 повече в сравнение 
от 2017 г. Увеличението на броя на останалите несвършени в края 
на 2019 г. търговски дела намира обяснение  в по-голямото 
постъпление на тези дела през отчетния период . В края на 2019 година се отчитат несвършени 18 граждански и 
търговски дела с изтекъл срок от 1 до 3 години, 11 дела със срок 
над 3 до 5 години и 1 дело е с изтекъл срок над 5 години. 

Установява се, че 13 от делата с изтекъл срок от 1 до 3 години са спрени до приключване на други съдебни производства, 
4 от тях са били възобновени и 1 е обявено за решаване. До приключване на други съдебни производства са спрени и 11 дела 
със срок над 3 до 5 години. Всички спрени дела се проверяват 
ежемесечно от съдията-докладчик с оглед своевременното им 
възобновяване при отпадане на причината за това. Гр.дело № 
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55/2008 год. с изтекъл срок над пет години е отложено за 
неопределена дата във връзка с трудности по конституирането на 
наследниците на един от ищците, починал в хода на производството 
в САЩ. От съда е открита процедура със съдебна поръчка до САЩ 
за установяване на наследниците на починалото лице, която не е 
изпълнена и към настоящия момент. След постъпил отговор чрез 
Министерството на правосъдието от м.януари 2011 год. и дадени от 
съда указания на заинтересованите лица какви действия следва да 
предприемат, все още не са представени необходимите 
доказателства. Не може да се приеме, че причините да бъде 
забавено решаването на посочените дела се дължи на пропуски в 
работата на съда и неизпълнение на задълженията му. Броят на останалите несвършени дела към 31.12.2019 год. е 
144 – с 69 по-малко от предходната 2018 год. и с 58 по-малко  
спрямо 2017 год. Висящите към края на периода дела съставляват 
21,81 % спрямо постъпилите за разглеждане и 18,41% спрямо общо разглежданите дела. От тези цифри следва извод за много 
добрата организация на работа на магистратите в Окръжен съд и 
значително намаляване броя на останалите несвършени в края на 
отчетния период дела, независимо от увеличеното постъпление. 

 
 
6. СТРУКТУРА НА ОСЪДЕНАТА ПРЕСТЪПНОСТ 
 
През 2019 год. от Окръжна прокуратура – Ловеч са внесени за разглеждане 48 прокурорски акта: 35 обвинителни акта, по които 

са образувани наказателни съдебни производства и 13 споразумения за разглеждане и одобрение по реда на глава 
двадесет и девета от НПК. Към края на отчетния период са 
останали висящи 17 дела по внесени обвинителни актове. 

През 2019 год. са съдени 50 лица. Осъдени с влезли в сила 
съдебни актове са 41 лица, а за 13 лица съдебните актове са 
обжалвани. От осъдените през отчетния период с влязъл в сила съдебен акт, 23 са по дела, образувани през отчетната година. По 
одобрени от съда споразумения са осъдени 16 лица.  

От осъдените 41 лица, на 1 лице е наложено наказание 
пробация, на 28 лица е наложено наказание лишаване от свобода 
до 3 години, като на 26 от тях изпълнението на наказанието е било отложено на основание чл. 66 от НК. На 9 лица е наложено 
наказание лишаване от свобода над 3 до 10 години и на 3 лица – 
наказание лишаване от свобода над 10 до 30 години.  През отчетната година са приведени в изпълнение 35 присъди по отношение на 37 лица. Именно в тази крайна фаза от 
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наказателния процес могат да се изведат обосновани изводи за 
действително наказаната престъпност и разглеждане на делата в 
разумни срокове в съответствие с чл.6, т.1 от Европейската 
конвенция за правата на човека. 

При анализа на данните за приведените в изпълнение присъди се установява, че престъпленията, за които са осъдени с влязъл в сила съдебен акт през 2019 год. са: 9 лица са осъдени за 
престъпления, извършени през 2019 г., 12 лица са осъдени за 
престъпления, извършени през 2018 г., 8 лица са осъдени за 
престъпления, извършени през 2017 год., 5 лица са осъдени за 
престъпления, извършени през 2016 год., 2 лица са осъдени за 
престъпление, извършено през 2014 год., 1 лице е осъдено за 
престъпления, извършени през 2009 г. Съдебните производства, по които са постановени 
приведените в изпълнение съдебни актове, са образувани както 
следва: през 2019 г. – 24 дела по отношение на 24 лица, през 2018 г. 
– 7 дела по отношение на 9 лица, 2017 г. – 3 дела по отношение на 
лица 3, през 2016 год. – 1 дело по отношение на 1 лице. 

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

От приведените в изпълнение съдебни актове, 16 са по одобрени споразумения по отношение на 16 лица, от които 14 
лица са осъдени за престъпления, извършени през 2019 год. и 2 
лица са осъдени за престъпления, извършени през 2018 год. Тези 
данни налагат извода, че производството по реда на чл.381 – 384 от 
НПК способства за своевременно наказване на престъпните прояви 
и приключване на делата в кратки срокове.  

 
 
7. ОПРАВДАТЕЛНИ ПРИСЪДИ 
 
През 2019 година няма постановени оправдателни присъди. 
 
 
8. ДЕЛА С ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС 
 
През отчетната 2019 година в Окръжен съд Ловеч са разгледани 12 дела с обществен интерес по критериите на ВСС, 

които са за престъпления, свързани с наркотичните вещества и 
прекурсорите. 
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9. СПЕЦИАЛНИ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА 

 
Председателят на съда и двамата зам.председатели са 

издали общо 28 разрешения за използване на СРС по отношение на 
23 лица, като 19 са по искане на ОД на МВР, 2 по искане на ГДНП 
София, 2 по искане на ДАНС и 5 по искане на Прокуратурата по 
образувани досъдебни производства. Постановени са 3 отказа. За 4 
лица е искано разрешение за продължаване на използване на СРС. По отношение на 8 лица, за които е дадено разрешение за 
използване на специални разузнавателни средства, материалите са 
послужили за изготвяне на веществени доказателствени средства. 

За сравнение през 2018 г броя на издадените разрешения за 
използване на СРС е бил 49, а 2017 г. броя на издадените 
разрешения за използване на СРС е бил 27. От тези цифри може да 
се направи извод, че през 2019 г. се отчита значително намаление  
на постъпилите искания за издаване на разрешения за използване 
на СРС в сравнение с предходната 2018 г.  

 
 ІІ. ВЪЗЗИВНИ ПРОИЗВОДСТВА 

 
1. Брой на постъпилите дела. 
 
През 2019 г. броят на постъпилите въззивни граждански дела е 293, а на частните граждански дела ІІ-инстанция 336, или 

общо 629 дела. 
През 2018 г. броят на постъпилите въззивни граждански дела е 260, а на частните граждански дела ІІ-инстанция 232, или 

общо 492 дела. 
През 2017 г. броят на постъпилите въззивни граждански дела е 264, а на частните граждански дела ІІ-инстанция 261, или общо 

525 дела. 
При този вид дела е налице значително увеличение на постъплението със 137 дела в сравнение с 2018 г. и увеличение с 

104 дела в сравнение с 2017 г.  През 2019 г. броят на постъпилите въззивни наказателни дела е 55, а на частните наказателни дела ІІ-инстанция 86, или 
общо 141 дела. 

През 2018 г. броят на постъпилите въззивни наказателни дела е 71, а на частните наказателни дела ІІ-инстанция 88, или 
общо 159 дела. 
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През 2017 г. броят на постъпилите въззивни наказателни дела е 71, а на частните наказателни дела ІІ-инстанция 106, или общо 
177  дела. 

При този вид дела се отчита намаление с 18 дела в сравнение 
с 2018 г. и с 36 по – малко от 2017 г.  

 
 

Година Видове постъпили дела 
2019 2018 2017 

Въззивни гр.дела 293 260 264 
Частни гр.дела ІІ-ра 336 232 361 

Въззивни граждански – ОБЩО 629 492 525 
Въззивни нак.дела 55 71 71 
Частни нак.дела ІІ-ра 86 88 106 

Въззивни наказателни – ОБЩО 141 159 177 
 

 
2. Брой дела за разглеждане. 
 
През 2019 год. са разгледани общо 861 въззивни дела, което 

е с 119 повече от 2018 г. и с 1 по-малко от 2017 год.  
От тях 91 дела са били висящи към 01.01.2019 год., което 

съставлява 10.56 % от всички поставени на разглеждане и 11.81 % 
от новопостъпили. Наблюдава се следното разпределение, 
съпоставено с данните за 2017 год. и 2016 год.: 

 
Година Видове дела за разглеждане 

2019 2018 2017 
Въззивни гр.дела 343 305 298 
Частни гр.дела ІІ-ра 353 249 373 
Въззивни нак.дела 76 93 85 
Частни нак.дела ІІ-ра 89 95 106 

Общо дела за разглеждане: 861 742 862 
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От посочените в таблицата цифри може да се прави извод за значително увеличение на разгледаните въззивни граждански и 
въззивни частни граждански дела, които са със 142 броя повече от 
2018 г. и намаление на въззивни наказателни дела и въззивни 
частни наказателни дела с 23 броя в сравнение с 2018 г. 
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3. СВЪРШЕНИ ВЪЗЗИВНИ ПРОИЗВОДСТВА 
 През 2019 год. са свършени общо 783 въззивни дела, което 

съставлява 90.94 % от общо поставените за разглеждане дела. 
През 2018 год. са свършени общо 651 въззивни дела, което 

съставлява 87.74 % от общо поставените за разглеждане дела. 
През 2017 год. са свършени общо 771 въззивни дела, което 

съставлява 89.65 % от общо поставените за разглеждане дела. 
От посочените цифри се установяват постигнати много добри 

резултати по приключване на въззивните дела в края на отчетния 
период, като процентът е най-висок в сравнение с предходните 
години, което е трайна тенденция в работата на магистратите от 
окръжния съд.  През 2019 год. в 3-месечен срок са приключили 737 въззивни производства, което представлява 94.12 % от свършените и 85.59 % от общо поставените на разглеждане. През 2018 год. в 3-месечен срок са приключили 585 
въззивни производства, което представлява 89.86 % от свършените и 78.84 % от общо поставените на разглеждане. През 2017 год. в 3-месечен срок са приключили 721 въззивни производства, което представлява 93.51 % от свършените и 83.84 % от общо поставените на разглеждане. 

При съпоставяне на посочените данни за 3-годишен период 
може да се изведе извод, че през 2019 год. е налице подобрение от 
постигнатите през предходните отчетни периоди резултати и по този 
показател.  

По видове дела се наблюдава следното съотношение за 2019 
год.: 
 

Видове дела Общо свършени От тях свършени в 
3 месечен срок 

Въззивни гр.дела 83.96 % 90.00 % 
Частни гр.дела ІІ-ра 99.03 % 100.00 % 
Въззивни нак.дела 89.47 % 76.00 % 
Частни нак.дела ІІ-ра 98.87 % 100.00 % 

 
От разгледаните през 2019 год. 343 въззивни граждански дела са свършили 288 бр., от които 258 в срок до 3 месеца или 

90.00%. 
От разгледаните през 2018 год. 305 въззивни граждански дела са свършили 255 бр., от които 210 в срок до 3 месеца или 

82.00%. 
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От разгледаните през 2017 год. 298 въззивни граждански дела са свършили 253 бр., от които 219 в срок до 3 месеца или 
87.00%. 

Налице е подобрение с 8% на приключилите в 3-месечен срок 
въззивни граждански дела в сравнение с 2018 г. и 3% в сравнение 
2017 г. Тези цифрите сочат на постигнати и през отчетната година 
много добри резултати по показателя срочност, което се дължи на. От разгледаните  353 бр. въззивни частни граждански дела са 
свършени 339 дела през 2019 год., от които в срок до 3 месеца са 
приключили 339 дела или 100.00 %. 

При въззивните частни граждански дела статистиката сочи, че 
са свършени 232 дела през 2018 год., от които в срок до 3 месеца са 
приключили 330 дела или 99.00 %. 

За сравнение през 2017 год. са свършени 356 дела, от които в 
срок до 3 месеца са приключили 354 дела или 99.00 %. 

Изводът е, че е налице трайна тенденция за приключване на всички дела от този вид в инструктивния 3-месечен срок. 
При въззивните наказателни дела данните показват, че от 

разгледаните през 2019 год. 76 дела са свършени 68, като 52 са 
приключили в срок от 3 месеца или 76.00 %. 

За сравнение от разгледаните през 2018 год. 93 въззивни 
наказателни дела са свършени 72, като 54 са приключили в срок от 
3 месеца или 75.00 %. 

Данните показват, че през 2017 год. са разгледани 85 
въззивни наказателни дела, от тях са свършени 63, като 50 са приключили в срок от 3 месеца или 79.00 %. 

От тези цифри може да се направи извод, че постигнатите 
резултати са много добри и са израз на стремежа на съдиите за 
приключването им в кратки срокове. При частните наказателни дела втора инстанция данните 
сочат, че от разгледаните през 2019 год. 89 дела са свършени 88, които са приключили в срок до 3 месеца или 100.00 %. 

При частните наказателни дела втора инстанция данните 
сочат, че от разгледаните през 2018 год. 95 дела са свършени 92, като 91 са приключили в срок до 3 месеца или 99.00 %. 

За сравнение през 2017 г. процентът на приключилите в 3 – месечен срок частните наказателни дела също е 99.00 %. От тези 
цифри може да се направи извод, че в работата на наказателните 
съдии е налице трайна тенденция за приключване на тези дела в 
инструктивния 3 –месечен срок.  
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4. ВИСЯЩИ ДЕЛА В КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД 
 
В края на отчетния период са налице висящи 1 бр. ВЧНД. За 

сравнение през 2018 г. техният брой е бил 3, а края на 2017 г. са 
били 7. 

В края на отчетния период ВНОХД са 8, през 2017 г. са били са 
21, през 2017 год. – 22.  Останали несвършени в края на 2019 год. въззивни граждански дела са 55. През 2018 г. техният брой е 50, а през 2017 
г. – 45 бр. Броят на несвършените в края на 2019 г. в.ч.гр.д. е 14, а през 
2018 г. и 2017 г. са били 17.  

От посочените цифри следва извод, че през отчетния период е 
налице намаление на останалите висящи наказателни дела и 
увеличение на останалите въззивни граждански дела, което се 
дължи на постъпването и образуването на дела от този вид в края 
на годината и невъзможността да бъдат приключени до края на 
отчетния период. 

 
5. РЕШЕНИ ДЕЛА С АКТ ПО СЪЩЕСТВО 
 
През отчетната година са постановени актове по същество по 251 въззивни граждански производства и по 322 въззивни частни граждански производства. 
Постановени са 63 акта по същество по въззивни наказателни производства и 88 актове по същество по въззивни частни наказателни производства. 
При справка за решените 63 въззивни наказателни дела с акт 

по същество, се наблюдават следните резултати за районните 
съдилища: 

 
Въззивни наказателни дела 

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

решени 
Потв

. 
Бр. 

решени 
Пот
в. 

Бр. 
решени 

Потв. 
Бр. 

решени 
Пот
в. 

Решени по същество 
20 17 10 6 25 12 8 5 
РС-Ловеч РС-Луковит РС-Тетевен РС-Троян 

наказа
нието е 
увелич
ено 

друг
и 

Наказан
ието е 
увеличе

но 

друг
и 

наказан
ието 

намален
о 

други 

Наказа
нието 
намале

но 

друг
и Изменени 

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

2 - 7 3 

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

- 1 2 - 

 
Следва да се отчете, че от обжалваните актове, по които е 

постановена нова присъда от въззивната инстанция, са 3. По 2 дела 
присъдата е обжалвана, но делото е във ВКС. При анализ на постановените 288 решения по въззивни 
граждански дела по същество се установяват следните резултати 
по съдилища: 

 
Въззивни граждански дела 

 РС-Ловеч 
РС-Луковит 

РС-Тетевен 
РС-Троян ЧСИ 

Решени  115 11 32 53 65 
Потвърдени 58 8 10 31 28 
Постановено ново решение 

20 2 6 9 22 

Обезсилени, поради недопустимост 
3 - 3 3 - 

изменено частично 22 1 10 5 1 

Прекратени 12 - 3 5 14 
 
Постановени са 12 решения по дела на РС Плевен, от които 4 

потвърдени, 2 изменени, 2 с постановено ново решение, 1 
обезсилено и 3 прекратени. 

От изнесените в таблицата цифри може да се направи положителна констатация за преобладаващ дял на потвърдени 
решения на първоинстанционните съдилища – общо 139, което 
съставлява 48,26 % от свършените дела. Делата, по които е 
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постановено ново решение са 61, което съставляват 21,18 % от свършените дела. 
На касационна проверка през 2019 год. са били 34 въззивни 

решения. За посочения период от ВКС са върнати 60 дела. По 5 
дела решенията са потвърдени, по 4 дела решенията са отменени и 
са постановени нови решения, по 3 дело актът е изцяло обезсилен и 
делото е върнато за ново разглеждане, по 3 дела решенията са 
отменени и делата за върнати за ново разглеждане от друг състав на съда, по 2 дела решенията са отменени и делата са върнати за 
продължаване на съдопроизводствените действия, по 1 дело 
решението е отменено в една част и потвърдено в другата част, по 
5 дело жалбата е била оставена без разглеждане, по 11 дела 
жалбите са върнати за администриране и по 26 не е било допуснато 
касационно обжалване. 

От тези данни обаче не би могъл да се изгради обоснован 
извод за качеството на работа през отчетната година, тъй като 
голям брой от делата се връщат от касационната инстанция в 
период от 1 до 3 години след разглеждането им от съдиите при 
Ловешкия окръжен съд. От върнатите след касационна проверка 
дела, 9 са разгледани от окръжния съд през 2019 г., 38 са 
разгледани от окръжния съд през 2018 г., 13 са разгледани през 
2017 г.  

 
6. БРОЙ ПРЕКРАТЕНИ ДЕЛА 
 
През 2019 год. са прекратени 37 въззивни граждански дела 

на различни основания: оттегляне на жалбата, неотстраняване на 
нередовности на исковата молба, констатирани от въззивната 
инстанция, обезсилване на постановените от районните съдилища 
недопустими решения и връщане на районните съдилища за 
администриране на въззивните жалби.  Броят на прекратените въззивни частни граждански дела ІІ-инстанция е 17. Причината са връщане на въззивните жалби за 
администриране от районните съдилища, недопустимост на 
частните жалби и направени отводи. Прекратени са 5 въззивни наказателни дела поради отвод на 
всички съдии от ОС – Ловеч и поради постигната споразумение. Няма прекратени въззивни частни наказателни дела. 
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ІІІ. РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЖАЛВАНИ И ПРОТЕСТИРАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ 
 

През годината са били проверени от по-горна инстанция и са 
се върнали с резултати общо 246 първоинстанционни и въззивни 
съдебни акта по граждански, търговски и наказателни дела на 
съдиите при Ловешкия окръжен съд. 

Резултатите на съдиите са следните: 
 Съдия Вълчева е разгледала 87 дела, от които 12 граждански 

дела първа инстанция, 25 въззивни граждански дела, 1 частно 
граждански дело, 19 търговски дела, 30 въззивни ч.гр.дела и 8 частни наказателни дела. Решила е 70 дела. 

Проверени от по-горни инстанции са 15 изготвени от нея 
актове /решения и определения/, от които 6 потвърдени, 2 отменени 
и върнати за ново разглеждане, по 1 дело съдебния акт е отменен и 
е постановено ново решение, по 1 дело акта е обезсилен, по 1 дело 
акта е обезсилен поради оттегляне на въззивната жалба и по 4 дела 
не е допуснато касационно обжалване. Съдия Станчевска /присъди и определения/ е разгледала 148 
дела, от които 17 въззивни граждански дела, 4 частни граждански 
дела, 12 наказателни общ характер дела първа инстанция, 12 
въззивни наказателни дела, 88 частни наказателни дела и 15 въззивни частни наказателни дела. Решила е 141 дела. 

Проверени от по-горна инстанции изготвени от нея актове са 
11, от които 9 са потвърдени, по 1 дело присъдата е изменена в 
наказателната част и по 1 дело актът е отменен и делото е върнато 
за продължаване на съдопроизводството.  Съдия Митева е разгледала 116 дела – 1 първоинстанционно 
частно наказателно дело, 14 граждански дела първа инстанция, 27 
търговски дела, 32 въззивни гр.дела и 42 въззивни частни граждански дела. Решила е 94 дела. 

Обжалвани са 21 нейни акта /решения и определения/, от 
които 7 са потвърдени, по 6 дела не е допуснато касационно 
обжалване, по 4 дела съдебния акт е отменен и са постановени 
нови решения, по 3 дела съдебния акт е обезсилен и по 1 дело акта 
е отменен от по-горната инстанция и делото е върнато за 
произнасяне. Съдия Дойнова е разгледала 122 дела – 13 граждански първа 
инстанция дела, 32 въззивни граждански дела, 34 търговски дела и 
43 въззивни ч.гр.дела. Решила е 94 дела. 

Обжалваните и проверени от по-горна инстанции изготвени от нея актове /решения и определения/ са 26, от които 9 потвърдени, 
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7 дела не са допуснати до касационно обжалване, по 6 дела 
съдебният акт е отменен и са постановени нови решения, по 3 дела 
актовете са обезсилени, по 1 дело акта е отменен и делото е 
върнато за продължаване на съдопроизвоствените действия. Съдия Павлова е разгледала 113 дела, от 18 граждански 
дела първа инстанция, 27 въззивни граждански дела, 27 търговски дела и 41 въззивни ч. гр. дела. Решила е 92 дела. 

Обжалваните и проверени от по-горна инстанции изготвени от 
нея актове /решения и определения/ са 20, от които 9 са 
потвърдени, по 2 не е допуснато касационно обжалване, по 5 дела 
актовете са отменени и са постановени нови, по 1 дело акта е 
обезсилен, по 1 дело акта е отменен и делото е върнато за ново 
разглеждане и по 2 дела актовете са отменени и делата са върнати 
за продължаване на съдопроизводствените действия. Съдия Казанджиева е разгледала 123 дела, от които 15 
въззивни граждански дела, 5 частни граждански дела, 13 
наказателни дела общ характер първа инстанция, 11 въззивни 
наказателни дела, 65 частни наказателни дела и 14 въззивни частни наказателни дела. Решила е 115 дела. 

Обжалвани и проверени от по-горни инстанции са били 20 акта 
/присъди и определения/, от които 16 потвърдени, по 2 дело 
актовете са отменени и са постановени нови актове и по 2 дела 
актовете са отменени в една част и потвърдени в останалата. Съдия Данкова е разгледала 110 дела, от които 10 
граждански дела първа инстанция, 30 въззивни граждански дела, 30 
търговски дела и 40 въззивни частни граждански дела. Приключила е 88 дела. 

Обжалвани са 10 акта, от които 6 са потвърдени, по 2 дела не 
е допуснато касационно обжалване, по 2 дела актът е отменен от 
по-горната инстанция и е постановен нов акт по същество. Съдия Иванов е разгледал 132 дела, от които 16 въззивни 
граждански дела, 4 частни граждански дела, 14 наказателни общ 
характер дела първа инстанция, 15 въззивни наказателни дела, 66 
частни наказателни дела и 17 въззивни частни наказателни дела. Решил е 124 дела. 

През отчетния периода са обжалвани 13 негови акта, от които 
10 потвърдени, по 2 дела актовете са отменени изцяло и са 
постановени нови и 1 дело е изменено в наказателната част. Съдия Димитрова е разгледала 7 дела, от които 5 търговски 
дела и 2 въззивни граждански дела. Решила е 1 дело. 

Проверени от горните инстанции са 15 изготвени от нея 
актове, от които 8 са потвърдени, по 2 дела не е допуснато 
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касационно обжалване, по 4 дела актовете са отменени и са 
постановени нови и по 1 дело актът е отменен частично. Съдия Давидов е разгледал 124 дела, от които 14 въззивни 
граждански дела, 3 частни граждански дела, 11 наказателни дела 
общ характер първа инстанция, 14 въззивни наказателни дела, 67 
частни наказателни дела и 15 въззивни частни наказателни дела. Решил е 117 дела. 

Проверени са 15 съдебни акта, от които 10 потвърдени, по 1  
дело актът е бил изцяло отменен и делото е върнато за ново 
разглеждане, по 1 дело акта е отменен и делото е върнато за 
произнасяне по същество и по 3 актовете са изменени в 
наказателната част.  Съдия Константинова е разгледала 109 дела, от които 1 
частно гражданско дело, 1 фирмено дело, 9 граждански дела 
първа инстанция, 28 търговски дела, 29 въззивни граждански дела и 41 въззивни частни граждански дела. Решила е 90 дела.  

Обжалвани са 28 съдебни акта, от които 13  потвърдени, по 6 
дела ВКС не е допуснал касационно обжалване, по 1 дело актът е 
обезсилен, по 5 дела актовете са отменени и са постановени нови, 
по 1  дело акта е отменен отчасти и по 2 дела актовете са отменени 
и са върнати за продължаване на съдопроизводството. Съдия Анастасов е разгледал 122 дела, от които 12 въззивни 
граждански дела, 3 частни граждански дела, 13 наказателни дела 
първа инстанция, 11 въззивни наказателни дела, 68 частни 
наказателни дела и 15 въззивни частни наказателни дела. Решил е 
118 дела. 

От обжалваните 16 съдебни акта, 14 са потвърдени, по 1 дело 
актът е отменен и  по 1 дело актът е отменен от горната инстанция 
изцяло и е върнато за ново разглеждане от друг състав на съда.  Съдия Ангелова е разгледала 110 дела – 13 граждански дела 
първа инстанция, 25 търговски дела, 29 въззивни граждански дела и 
43  въззивни частни граждански дела.  Решила е 91 дела.  

При инстанционния контрол от обжалваните 21 съдебни 
актове, 10 са потвърдени, по 3 дела не е допуснато касационно 
обжалване, по 4 дела актовете са отменени и са постановени нови и 
по 4 дела актовете са обезсилени. Съдия Пенов е разгледал 113 дела – 15 граждански дела 
първа инстанция, 32 търговски дела, 26 въззивни граждански дела и 
39 въззивни частни граждански дела и 1 частно гражданско дело. Решил е 93 дела.  

Обжалвани са 10 акта, от които по 3 дела не е допуснато до 
касационно обжалване, по 4 дела актовете са отменени изцяло и са 
постановени нови, по 2 дело актовете са отменени отчасти и по 1 
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дело акта е отменен и делото е върнато за продължаване на 
съдопроизводствените действия. Съдия Гюрчев е разгледал 95 дела – 37 въззивни граждански 
дела, 32 въззивни частни граждански дела, 13 въззивни 
наказателни дела и 13 въззивни частни наказателни дела. Решил е 
89 дела.  

Обжалвани са 2 съдебни акта, от които по 1 дело акта е 
потвърден и по 1 дело акта е отменен и делото е върнато за 
продължаване на съдопроизводствените действия. 

Следва да се отбележи, че данните за резултатите от 
обжалваните съдебни актове не отразяват дейността на всеки 
съдия през 2019 год., тъй като голяма част от делата не са се 
върнали от по-горните съдебни инстанции. 

През отчетната 2019 г. прави впечатление големия брой 
обезсилени съдебни актове на съдиите, разглеждащи граждански и 
търговски дела. Следва да се посочи, че това са идентични спорове 
по предявени от Аена Пламенова Драгова, в качеството й на 
законен представител на Борислава Бориславова Николова, 
Пресиана Бориславова Николова и Биляна Бориславова Николова 
срещу различни търговски дружества искови молби, с посочено 
правно основание чл.71 ТЗ и искане да се признае за установено по 
отношение на ответниците, че всяка една от малолетните 
наследници на Борислав Георгиев Николов, б.ж. на гр.Ловеч, 
починал на 14.05.2014 г., притежава по определен брой поименни 
акции от капитала на дружествата. Постановените от ОС Ловеч 
решения, които са от предходен отчетен период, са обезсилени от 
АС Велико Търново. 

Независимо от този факт, данните за резултатите от 
инстанционния контрол показват много добро качество на 
постановените от магистратите от окръжния съд съдебни актове. 

 
 ІV. СРЕДНА НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ 

 
При проследяване движението на делата през отчетната 

година, за съдиите в Ловешкия окръжен съд се установява натовареност по щат 9.78 дела на база общ брой за разглеждане 
и 8.46 дела на база свършени дела. Действителната натовареност при отработени 168.3 
човекомесеци /изчислени при спазване указанията на ВСС/, е съответно 9.76 дела на база общо дела за разглеждане и 8.44 дела на база свършени дела. 
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Действителната натовареност на гражданските съдии е 9.74 дела спрямо общо поставените за разглеждане и 7.95 дела спрямо свършените дела. 
При наказателните съдии натовареността е 9.85 дела 

спрямо поставените за разглеждане и 9.37 спрямо свършените дела. 
През 2018 г. натовареност по щат 8.91 дела на база общ брой за разглеждане и 7.73 дела на база свършени дела. Действителната натовареност при отработени 173 

човекомесеци /изчислени при спазване указанията на ВСС/, е съответно 9.27 дела на база общо дела за разглеждане и 8.04 дела на база свършени дела. 
Действителната натовареност на гражданските съдии е 7.35 дела спрямо общо поставените за разглеждане и 5.98 дела спрямо свършените дела. 
При наказателните съдии натовареността е 12.03 дела спрямо поставените за разглеждане и 11.23 спрямо свършените 

дела. 
При проследяване движението на делата през 2017 г за съдиите в Ловешкия окръжен съд се установява натовареност по щат 9.00 дела на база общ брой за разглеждане и 7.88 дела на база свършени дела. Действителната натовареност при отработени 160 

човекомесеци /изчислени при спазване указанията на ВСС/, е съответно 10.13 дела на база общо дела за разглеждане и 8.86 дела на база свършени дела. 
Действителната натовареност на гражданските съдии е 8.93 дела спрямо общо поставените за разглеждане и 7.54 дела спрямо свършените дела. 
При наказателните съдии натовареността е 10.83 дела 

спрямо поставените за разглеждане и 10.07 спрямо свършените дела. 
От анализа на посочените данни за последните три години 

може да се направи извод за увеличаване на натовареността по 
щат на база общ брой дела за разглеждане и свършени дела, както 
и на действителната натовареност на база общо дела за 
разглеждане и свършени дела. Това се дължи от една страна на 
увеличението на постъпление на дела през отчетния период, а по 
отношение на действителната натовареност на факта, че през 2019 
г. за правораздавали 14 съдии, а не 15. Следва да се отбележи, че 
през отчетния период съгласно решение на общото събрание на 
съдиите от 2015 г., наказателните съдии в Окръжен съд Ловеч са 
разглеждали и първоинстанционни частни граждански дела за 
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допускане обезпечение на бъдещ иск, както и въззивни граждански 
дела от групата „обжалване действия на съдия-изпълнител”. В 
предходни отчетни доклади също е отбелязвано, че от посочените 
цифри, които отчитат натовареността само по количествен 
критерий, не следва да се правят категорични изводи, тъй като не се 
отчита фактическата и правна сложност на разглежданите дела и 
допълнителните дейности, които извършват съдиите във връзка с 
правораздаването, както и за реалната натовареност на органа на 
съдебна власт. 

Средната натовареността на съдиите от Ловешкия окръжен 
съд, която е около средната за страната по данни на ВСС за 
първото полугодие на 2019 г., им дава възможност да отделят по-
голямо внимание на подготовката на делата, да вземат 
необходимите мерки за по-бързото им решаване в разумни срокове, 
да следят промените в законодателството и практиката на ВКС, 
което е предпоставка за постановяването на качествени и 
обосновани съдебни актове. 

 
 

V. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 
 

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

находяща се на ул. Търговска № 41. С решение от протокол № 
6/16.02.2017 год. на Пленума на ВСС на Административния 
ръководител – председател на Окръжен съд Ловеч е възложено 
стопанисването на предоставения за управление на Пленума на 
ВСС недвижим имот. В сградата са настанени и други органи на 
съдебната власт: Районен съд – гр.Ловеч, Окръжна и Районна 
прокуратура, Областно звено „Охрана” при Дирекция „Съдебна 
охрана” на Министерство на правосъдието и Служба по 
вписванията. 

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

Служителите, с изключение на главния счетоводител, 
съдебния администратор, системния администратор, касиер-
счетоводителя и един от секретар – протоколистите, са по двама в 
кабинети и разполагат с компютри, а за сканиране и принтиране на 
протоколите от съдебните заседания използват двете копирни 
машини с мрежов печат. 
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След проведен търг за отдаване под наем на част от сградата 
чрез търг с тайно наддаване за обект: „Банков офис за събиране на 
държавни такси, депозитни суми и разноски по дела”, беше сключен 
договор с класираният участник „Тексим Банк” АД клон гр. Ловеч, 
считано от 08.01.2020г. 

 
 
2. Техническо оборудване – компютри, мрежи, програмни продукти, проблеми. 
 
През 2019 г. беше доставен нов сървър, който предстои да 

бъде инсталиран, тестван и пуснат в реална експлоатация. 
През годината възникваха известни проблеми с копирната 

техника, за отстраняването на които бяха предприети своевременни 
мерки, което не доведе до осезаемо затрудняване работата на 
отделните канцеларии. 

През годината бяха подменени вентилатори и батерии на UPS, 
намиращи се в сървърното помещение, както и в съдебни 
канцеларии. 

В Окръжен съд Ловеч е изградена и функционира локална 
мрежа, свързваща всички компютри и улесняваща 
взаимодействието между съдии и служители. 

Използваните програмни продукти в ОС Ловеч са: САС 
„Съдебно деловодство” на „Информационно обслужване” АД – клон 
Варна, счетоводна програма „Конто”, програма за управление на 
човешките ресурси „Аладин” и правно-информационната система 
„АПИС 7”. 

През годината бяха направени пет актуализации на 
деловодния софтуер САС „Съдебно деловодство” на ИО - Варна. 
Посредством осъществената връзка за обмен на данни между 
деловодната система на съда и Единния портал за електронно 
правосъдие, за 2019 г. има подадени 3 заявления за регистрация на 
потребители в единния портал, както и 3 заявления за осигуряване 
на достъп до справочна информация по конкретно дело. 

От м.декември 2019 г. реално функционира и новата WEB-
страница на Окръжен съд – Ловеч. Тя е изградена по проект на 
Висшият съдебен съвет по Оперативна програма „Добро 
управление“ с наименование „Доразвитие и централизиране на 
порталите в сектор Правосъдие за достъп на граждани до 
информация, е-услуги и е-правосъдие“. В рамките на този проект се 
реализира унифициран шаблон за съдържанието на интернет 
страниците на всички съдилища. 
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През 2019 г. беше извършена подмяна на батериите на 
Пожароизвестителната централа, с което да се обезпечи нейната 
безаварийна работа. 

Има сключен договор за поддръжка на пожароизвестителната 
система, като регулярно се извършват тестове за годността за 
сработване на пожароизвестителните датчици, за което се представя 
протокол за извършена проверка. 

Съдебната палата разполага и с дизелов генератор за ток при 
прекъсване на електрозахранването на сградата. 

През 2019 г. е направено техническо обслужване на генератора 
от фирмата, която го е доставила и сервизирала в периода на 
гаранция, като са подменени двигателното масло и филтрите на 
двигателя. 

През годината се наложиха няколко аварийни включвания на 
дизел-генратора. При последните две включвания обаче възникнаха 
проблеми с неговата работа, което до известна степен беше пречка 
за нормалната работа в съдебните зали и деловодствата в съда. 
Установена е причината за проблемната работа на двигателя и са 
предприети мерки за нейното отстраняване. 

 
 

VI. РЕВИЗИОННА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА 
 
1. ПРОВЕРКА ОТ АС – ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
 
В изпълнение на заповед № 515/27.11.2019 год. на 

Административния ръководител – Председател на Апелативен съд 
Велико Търново, на 05.12.2019 год. беше извършена проверка на 
организацията на дейността на ОС-Ловеч за периода 01.01.2019 
год. – 31.11.2019 год. от комисия в състав: Янко Янев – 
Административен ръководител – Председател на АС – Велико 
Търново и Красен Георгиев – съдия в АС – Велико Търново. 

В изготвения доклад за направената проверка е констатирано, 
че в Окръжен съд – Ловеч е създадена много добра организация на 
административната дейност на съда и на дейността на съдиите по 
образуването и движението на съдебните дела. Отразено е, че 
магистратите стриктно спазват разпоредбите на ГПК и НПК за 
насрочване на делата, приключват ги изключително в тримесечен 
срок и изготвят актовете си приоритетно в месечен срок. Направен е 
извод за много доброто качество на съдебните актове, 
постановявани от съдиите при ЛОС. Отбелязано е, че 
натовареността на съдиите в наказателното и гражданско 
отделение е равномерна, като не се констатират съществени 
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разлики. Не са установени нарушения при разпределение на делата 
на принципа на случайния подбор, както и пропуски в организацията 
на административната дейност в Окръжен съд – Ловеч. 

Всички видове книги, предвидени в ПАС, се попълват 
своевременно и коректно от служителите, съдържат цялата 
необходима информация, водят се редовно съобразно заповедта на 
председателя, като за проверките са съставяни протоколи. 

В доклада е отбелязано, че архивирането на делата се 
извършва съгласно разпоредбите на Глава Х от ПАС. Извършвани 
са проверки на веществените доказателства и унищожаването им в 
съответствие с изискванията. 

В доклада от извършената проверка е дадена препоръка да се 
избягват случаите на отводи на основание чл.22, ал.1, т.6 от ГПК и 
чл.29, ал.2 от НПК, когато такъв не е поискан от страните, като не се 
посочва конкретно фактическо основание, обуславящо 
„основателното съмнение” в безпристрастието на съдията. 

 ОБОБЩЕН АНАЛИЗ НА РАБОТАТА НА РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА 
 

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

 
I. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 
 
По щат през 2019 год. в Районен съд гр.Ловеч са били 9 

районни съдии, в т.ч. председател и заместник – председател, 2 
съдии по вписванията и 3 държавни съдебни изпълнители. През 
целия отчетен период съдът е заседавал в пълния си състав.  Съгласно утвърденото щатно разписание в Районен съд 
гр.Луковит общият брой на съдиите е трима, вкл. Административен 
ръководител – председател на съда и двама съдии, един съдия по 
вписвания и един държавен съдебен изпълнител. До 25.03.2019 г. 
длъжността „съдия по вписванията” е изпълнявана от Иванка 
Василева, освободена по нейна молба със Заповед № СД-01-462/ 
25.03.2019 г.на Министъра на правосъдието, считано от 25.03.2019 
г. След тази дата длъжността е изпълнявана от Държавен съдебен 
изпълнител Невена Антонова Георгиева. 

Считано от 29.11.2019 г., след проведен конкурс от 
Министерство на правосъдието, като „Съдия по вписванията“ е 
назначен Красимир Венциславов Начев. 

Към 31.12.2019 г. са заети всички щатни бройки. 
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В Районен съд гр.Тетевен през изминалата година са 
работили трима районни съдии: Марио Димитров Стоянов – 
Председател; Нанко Събов Маринов и Ани Борисова Георгиева, 
Съдия по вписванията – Мануела Петкова Петкова, заемаща 
длъжността на основание чл.68, ал1, т.4 от КТ и държавен съдебен 
изпълнител Тихомир Йотов Тихолов. От 29.11.2019 г. на основание 
трудов договор № СД-01- 608/ 26.11.2019 г. длъжността „Съдия по 
вписванията” е заета от Румяна Маринова. През 2019 г. в Районен съд гр.Троян съгласно утвърдения 
щат са пет щатни бройки за съдии, в т.ч. административен 
ръководител – председател, заместник административен 
ръководител и трима районни съдии, 1 щатна бройка за държавен 
съдебен изпълнител и 1 щатна бройка за съдия по вписванията.  

Към настоящия момент в РС Троян са заети всички щатни 
бройки. 

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

 

Съд Съдии по щат 
Заети бройки 

Съд. изп. по щат 

Заети бройки 

Съдии по вписв. 

Незаети бройки 

ЛОВЕЧ 
9 вкл. 

Председ. и 
Зам.предс. 

9 3 3 2 0 

ЛУКОВИТ 3 вкл. 
Председ. 

3 1 1 1 0 

ТЕТЕВЕН 

4 до 
07.11.2019г., 
а след 

07.11.2019 г.  
3 вкл. 

Председ. 

3 1 1 1 0 

ТРОЯН 
5 включ. 
Предс. и 
Зам. предс.   

5 1 1 1 0 

 
Съдиите в районните съдилища са с дългогодишен 

юридически и съдийски стаж, което е предпоставка да изпълняват 
професионално, отговорно и стриктно своите задължения. 
Отличната теоретична подготовка и натрупания опит им дават 
възможност да се справят успешно и постигат много добри 
резултати в работата си, което е намерило отражение и в актовете 
за извършени проверки от Окръжен съд – Ловеч. В Районен съд 
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съдиите Шолекова, Христов, Маринова, Митова, Атанасова, 
Рабаджиева, Йорданова, Велчева и Вутова са с ранг „съдия във 
ВКС и ВАС”. В Районен съд – гр.Тетевен съдиите Стоянов и 
Маринов са с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. В гр.Троян съдиите Петя 
Гатева, Десислава Ютерова и Даниела Радева също с ранг „съдия 
във ВКС и ВАС”. 

 Щатът на служителите в районните съдилища е следния: Районен съд – гр. Ловеч – 27 служители; 
съотношение съдии – служители – 1/1,9 Районен съд – гр. Луковит –13 служители; 
съотношение съдии – служители –1/2,6 Районен съд – гр. Тетевен – 16 служители; 
съотношение съдии – служители – 1/3.2 Районен съд – гр. Троян – 20 служители  
съотношение съдии – служители – 1/ 2.8 
 
През изминалата година на незаетите щатните бройки в 

районните съдилища са назначени служители след проведен 
конкурс или след преместване на основание чл.343, ал.2 от ЗСВ. 
Във всички съдилища съдебни служители изпълняват и 
допълнителни функции. 

В отчетните доклади на районните съдилища в гр. Тетевен и 
гр.Троян не са направени предложения за промяна в щата на 
съдебните служители и са изразени становища, че техният брой е 
оптимален за функционирането на съда и няма нужда от отпускане 
на нови щатни бройки.  

В доклада на Районен съд гр.Ловеч за поредна година е 
отразено, че съотношението между съдии и служители се явява 
недостатъчно. С оглед регистрацията на съда по ЗДДС от 
01.07.2015 г., неколкократно през последните три години 
председателят е изготвил мотивирани предложения до ВСС за 
увеличаване щата на съда с една бройка за длъжност 
„счетоводител”. С решение по протокол № 30/ 24.09.2019 г. на 
Съдийската колегия на ВСС е разкрита една щатна бройка за 
длъжност „счетоводител” по щата на РС-Ловеч, считано от датата 
на вземане на решението. 

След проведен конкурс с трудов договор № 100/17.12.2019 г. 
на основание чл.67, ал.1, т.1 от КТ, считано от 02.01.2020 г. на 
длъжността „счетоводител” е назначена Петя Радославова Цанкова. 

Посочено е, че е налице необходимост от бройка „съдебен 
деловодител”, с оглед съотношението между съдебни служители и 
магистрати, което е под средното за страната, както и 
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действителната натовареност на съда, липсата на длъжност 
„статистик”, наличието на един служител „Регистратура”, както и от 
липсата на възможност за съвместяване на функции и 
трансформация на длъжности. Изтъкнато е, че с цел сравнително 
равномерна натовареност на деловодители и секретари, на 
съдебните секретари е възложено да обработват делата не само до 
първо съдебно заседание, а до произнасянето на съдебен акт. 

Отбелязано е, че въпросът за кадровата обезпеченост на съда 
е от съществено значение, за да може работата на 
администрацията на съда да бъде приведена в съответствие с 
изискванията на ПАС и обезпечено нормалното протичане на 
работния процес. 

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

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

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

район работата е организирана съгласно изискванията на ЗСВ, 
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ПАС, дадените от ВСС указания, утвърдените вътрешни правила и 
издадените от административните ръководители заповеди. В Районен съд – гр.Ловеч през отчетната 2019 г. дейността 
по образуване, насрочване, разглеждане и решаване на делата се е 
осъществявала от 4 наказателни състава и 5 граждански състава. 
През изминалата година  някои от наказателните дела, постъпили 
по дежурство през почивните дни, са разглеждани и от граждански 
състави –  3 ЧНД по чл.161 от НПК от съдия Рабаджиева. През 
отчетния период съдия Митова е разгледала едно наказателно дело 
от общ характер, поради отвод на всички наказателни съдии. По 
същата причина  едно НОХД и едно НАХД е разпределено и 
разгледано от съдия Велчева. Със Заповед на председателя на 
съда частните наказателни дела по Закона за здравето и по чл.432 
от НПК са разглеждани само от наказателните съдии, като са 
разпределяни на случаен принцип. 

През отчетния период след проведено общо събрание на 
съдиите, на което са изслушани становища и предложения за 
предприемане мерки по отношение на съдия Галя Маринова във 
връзка с неспазване на законоустановените в НПК срокове за 
изготвяне на съдебните актове, е взето решение и издадена 
заповед № 55/01.03.2019 г., с която съдия Маринова е изключена за 
срок от 1 месец, считано от 15.03.2019 г. до 15.04.2019 г. от 
разпределение на дела, които изискват произнасяне незабавно или 
в кратък срок. В районен съд – гр.Луковит през 2019 г. са работили трима 
магистрати, които са разглеждали граждански и наказателни дела 
при 100% натовареност, поради липса на възможност за 
обособяване на отделни състави по материя. В Районен съд – Тетевен през отчетната 2019 година, на 
основание решения на Общото събрание на съдиите в РС-Тетевен 
и заповеди на Административния ръководите на РС-Тетевен са 
обособени смесени състави, както следва: 

Съдия Ани Георгиева, наказателен състав, е включена в 
разглеждане на следните групи граждански дела, обособени в РС-
Тетевен, при натовареност от 100% заедно със съдия Марио 
Стоянов, а именно: граждански дела, граждански административен 
характер дела, искове по чл. 108 от ЗС, облигационни искове, 
установителни искове, искове по КТ, искове по СК, разводи, делби; в 
наказателна група дела - „мерки за неотклонение“; 

Съдия Нанко Маринов, наказателен състав, е включен в 
разглеждане на следните групи граждански дела, обособени в РС-
Тетевен, при натовареност от 100% заедно със съдия Марио 
Стоянов, а именно: искове по ЗЗДН, искания по ЗЗДТ, частно-
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граждански дела; Съдия Нанко Маринов е включен в разглеждане, 
при натовареност от 100% заедно със съдия Марио Стоянов, в 
наказателна група дела – ч. н. д. по чл. 243 и чл. 244 от НПК; 

Заповедните производства по реда на чл. 410 от ГПК и чл. 417 
от ГПК, се разглеждат от всички съдии при натовареност от по 100% 
всеки един от тях. 

Съдия Марио Стоянов, граждански състав, е включен в 
разглеждане на следните групи наказателни дела, при натовареност 
от 20%, а именно: споразумения по чл. 382 от НПК, 
административно - наказателни дела и административно - 
наказателни дела по чл. 78а от НК; В тези три групи дела 
натовареността на съдии Ани Георгиева и Нанко Маринов е по 40%. В Районен съд – гр.Троян през 2019 г. дейността на съда е 
осъществявана от пет съдебни състава, като има специализация по 
материя на съдиите. Обособени са два граждански състава на 
съдиите Ютерова и Иванова, два наказателни на съдиите Гатева и 
Радева и един смесен състав на съдия Симеонова, която разглежда 
граждански и наказателни дела с 50% натовареност. От 2010 год. по 
решение на Общото събрание на съдиите заповедните 
производства се разпределят на всички съдебни състави, които 
независимо от специализацията им дежурят и по изготвен 
предварително месечен график. Дежурният съдия се произнася по 
частни наказателни дела, образувани по искания за разпит пред 
съдия, за разрешение за извършване на претърсване и изземване, 
одобряване на протоколи за извършени процесуални действия по 
време на досъдебното производство, по молби за разкриване на 
банкова или търговска тайна по ЗКИ, ЗППЦК, ЗПФИ, ЗЕС и по 
административно наказателни дела по УБДХ или ЗООРПСМС. По 
дежурство се разглеждат и частни граждански дела – откази от 
наследство и приемане на наследство и по искания, направени от 
КОНПИ. След решение на общото събрание на съдиите от 
11.01.2016 г., делата за разрешение за теглене на влогове или 
разпореждане с имущество на малолетни или поставени под 
запрещение, разрешение за участие в доброволна делба на 
недееспособни, разрешение за сключване на граждански брак от 
ненавършили пълнолетие лица, разрешения за разпореждане със 
семейно жилище – лична собственост и назначаване на особени 
представители за сключване на правни сделки, се разглеждат от 
гражданските състави. След извършена планова проверка по 
граждански дела от Инспектората към ВСС и дадени указания с 
решение на общото събрание на съдиите е взето решение делата 
по чл.130 от СК да не се внасят в открито съдебно заседание. С 
решение на общото събрание на съдиите от 14.11.2018 г. делата по 
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искания, направени от КПКОНПИ, се разглеждат от всички съдии, а 
не по дежурство. На общото събрание на съдиите, проведено на 
14.10.2019 г. е взето решение делата, образувани по искания за 
обезпечения по чл.390 от ГПК и тези по ЗЗДН да се разпределят на 
дежурен съдия, а тези по чл.51 от ЗН, чл.130 от СК и чл.50 от СК да 
се разглеждат от съдиите, разглеждащи наказателни дела. 

Всички постъпили в районните съдилища дела са 
разпределяни на случаен принцип чрез Централизираната система 
за случайно разпределение на делата от председателите или 
техните заместници в деня на постъпването им или на следващия 
работен ден съобразно характера на производството и утвърдените 
Вътрешни правила. При отсъствие от тяхна страна, делата са 
разпределяни от определен със заповед съдия или съдебен 
служител, който има квалифициран електронен подпис. Копие от 
протокола за разпределение се прилага по делата. 

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

 
 ІII. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 

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

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

 
1. Постъпили дела за разглеждане през 2019 година 

/граждански и наказателни/ 
 
СЪД 2019 год. 2018 год. 2017 год. 

ЛОВЕЧ 3 863 3 959 3 921 
ЛУКОВИТ 1 210 1 161 1 066 
ТЕТЕВЕН 1 410 1 575 1 574 
ТРОЯН 1 761 1 758 1 748 

ОБЩО 8 244 8 453 8 309 
 
Данните от таблицата сочат, че е налице увеличение на 

постъпилите дела в РС – Луковит с 49 бр. и незначително в РС – 
Троян – 3 бр. Наблюдава се намаление в постъплението на делата 
в РС – Ловеч и в РС – Тетевен. В сравнение с предходния отчетен 
период най-голямо е увеличението на новопостъпилите за 
разглеждане дела в РС – Луковит – 49 бр.,а в Районен съд – Троян 
увеличението е незначително – с 3 бр. Най-значително е 
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намалението на постъпилите за разглеждане дела в РС Тетевен – 
със 165 бр., а в РС – Ловеч с 96 бр.. 

Посочените цифри сочат за намаление броя на постъпилите 
за разглеждане дела в районните съдилища през 2019 г. с общо 209 
броя в  сравнение с предходната 2018 година и с 65 бр. в  
сравнение с 2017 г . От анализа на изнесените данни не би могло да 
се направи извод за трайно и значително намаляване на 
постъплението на делата за разглеждане, тъй като в РС – Луковит 
се е запазила тенденцията за увеличаване на постъплението през 
последните три години, както и в РС – Троян, макар и не в тези 
размери. 

 
2. Всичко дела за разглеждане /постъпили и висящи/ 

 
СЪД 2019 год. 2018 год. 2017 год. 

ЛОВЕЧ 4 324 4 388 4 328 
ЛУКОВИТ 1 392 1 318 1 222 
ТЕТЕВЕН 1 558 1 716 1 734 
ТРОЯН 1961 1 929 1 958 

ОБЩО 9 235 9 351 9 242 
 
От анализа на горните данни се установява, че общо 

разгледаните дела от районните съдилища през 2019 год. е със 116 бр. по-малко в сравнение с 2018 год. и със 7 бр. по-малко в 
сравнение с 2017 год. По-малкият брой делата за разглеждане се 
дължи на намаленото през отчетния период постъплението на 
делата  в РС - Ловеч и РС - Тетевен.  

 
2.1 Видове делата за разглеждане в Районните съдилища  

 
РС-ЛОВЕЧ 2019 год. 2018 год. 2017 год. 
Гр. дела 2 798 2 801 2 857 
Нак. дела 1 526 1 587 1471 

 
РС-ЛУКОВИТ 2019 год. 2018 год. 2017 год. 
Гр. дела 920 796 736 
Нак. дела 472 365 486 

 
РС- ТЕТЕВЕН 2019 год. 2018 год. 2017 год. 
Гр. дела 1 114 1 228 1 166 
Нак. дела    444 488    568 
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РС- ТРОЯН 2019 год. 2018 год. 2017 год. 
Гр. дела 1 389 1 317 1 385 
Нак. дела    572 612    573 

 
От изнесените в таблицата данни следва да се направи извод, 

че в РС Луковит и РС Троян през отчетната 2019 г. се наблюдава 
увеличение на разгледаните гражданските дела, като 
преобладаващият брой са по общия исков ред и по-малка част по 
постъпили заявления за издаване на заповед за изпълнение по 
чл.410 и чл.417 от ГПК и частни граждански дела. Единствено в РС 
– Луковит има увеличение и на наказателните дела от общ 
характер. В РС Ловеч и РС Тетевен е налице намаление на 
разгледаните граждански и наказателни дела, а в РС Троян само на 
наказателните дела.  

В районен съд Ловеч през 2019 год. председателят и 
зам.председателят са издали 214 разпореждания за осигуряване 
достъп до данните на мобилните и интернет оператори по реда на 
чл.251г от ЗЕС. В тази бройка се включват и постановени 5 отказа 
за осигуряване на достъп по ЗЕС. Налице е намаление в сравнение 
с 2018 г., когато са издадени 302 разпореждания и увеличение в 
сравнение с 2017 г., когато са били 181. 

През 2019 г. са постъпили 8 заявления по Закона за достъп до 
обществена информация, които са били уважени и е предоставен 
достъп до обществена информация. 

 
 
3. СВЪРШЕНИ ДЕЛА 

 
През годината в районните съдилища от съдебния район са 

свършени общо граждански и наказателни дела както следва: 
 

СЪД 2019 год. 2018 год. 2017 год. 
РС-ЛОВЕЧ 3 842 3 945 3 907 
РС-ЛУКОВИТ 1 144 1 136 1 065 
РС-ТЕТЕВЕН 1 405 1 568 1 593 
РС-ТРОЯН 1 748 1 729 1 787 

ОБЩО 8 139 8 378 8 352 
 
От данните в таблицата е видно, че броят на свършените от районните съдилища дела през 2019 г. е с 239 по-малко в 

сравнение с 2018 г. и с 213 по-малко в сравнение с 2017 г., което се 
дължи основно на по-малкия брой постъпили дела  за разглеждане. 
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В Районен съд  Ловеч от поставените за разглеждане 2798 граждански дела и са свършени 2 530 или 90%. За сравнение през 
2018 г. от разгледаните 2 801 граждански дела са свършени 2 530 
или 90%, а през 2017 г. от разгледаните 2 857 граждански дела са 
свършени 2 606 или 91%. От свършените дела в срок до 3 месеца 
са приключили 2 268 дела или 90%. През 2018 г. този процент е бил 
92%, а през 2017 год. в инструктивния 3-месечен срок са 
приключили 90% от разгледаните гражданските дела. Изводът от 
тези данни е, че през 2019 г. се наблюдава намаление с 2% на 
свършените в срок до 3-месеца граждански дела спрямо общо 
свършените през 2018 г. и запазване на постигнатия процент от 
2017 г. – 90%. В РС Ловеч и през настоящия отчетен период, макар 
и с леко отстъпление, е достигнат висок процент на свършени в 3 -
месечен срок граждански дела спрямо общо разгледаните, което е 
трайна тенденция в работата на магистратите. От поставените за разглеждане 1 526 наказателните дела в 
края на отчетния период са свършени общо 1 319 дела или 86%. От 
тях в 3 – месечен срок са свършени 1 051 дела или 80%. За 
сравнение през 2018 г. от разгледаните 1 587 наказателни дела в 
края на отчетния период са свършени 1 415 дела или 89%. От тях в срок от 3 месеца – 82 %. През 2017 г. от разгледаните 1 471 
наказателни дела в края на отчетния период са свършени 1301 дела или 88%. От тях в срок от 3 месеца  1 084 дела или 83 %. 
Прави впечатление, че е налице намаление на процента на 
свършените до 3 месеца наказателни дела в сравнение с 
предходните 2018 г. и 2017 г., което е основание да се направи 
извод за леко отстъпление от постигнатите много добри резултати 
от наказателните съдии в РС Ловеч по показателя бързина, в 
сравнение с предходните години.  В Районен съд – гр.Луковит от поставените за разглеждане 
920 граждански дела към края на 2018 година са приключили 770 или 83.7 %, като в 3-месечен срок са свършени 709 или 92%. 
Съпоставено с предходната година от разгледаните 888 граждански дела до края на годината са приключили 796 или 89.6%, като в 3-месечен срок са свършени 743 дела или 95%. През 2017 г. от 
разгледаните 736 граждански дела са приключили до края на отчетния период 644 или 87.5%, като в 3-месечен срок са 
свършени 603 дела или 94%.  

От посочените цифри следва извод, че е налице намаляване 
процента на свършените към общо разгледаните дела през 2019 
година, както и на приключилите в тримесечен срок, което се дължи 
на увеличението на постъпилите дела и липсата на специализация 
на съдиите по материя в този съд. 
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При наказателните дела от поставените за разглеждане 392 дела до края на 2019 г. са приключили 374 дела или 95.40%, в тримесечен срок са свършени 255 дела или 68%. За сравнение 
през 2918 година от разгледани 430 дела, до края на годината  са 
приключили 350 дела или 81%, като в 3-месечен срок са свършени 
217 дела или 77%. През 2017 г. от разгледаните 486 дела до края 
на отчетния период  са приключили 421 дела или 86.63%, като в 3-месечен срок са свършени 312 дела или 74%.  

В този съд е налице увеличение на постъплението на 
наказателни дела, въпреки това се наблюдава повишение процента 
на свършените дела спрямо поставените за разглеждане с 14.4%, 
но намаление с 9% на приключилите в 3 - месечен срок, спрямо 
2018 г., съответно увеличение с 8.77 % и намаление с 6% спрямо 
2017 г. 

  В Районен съд – гр.Тетевен от поставените за разглеждане 
през 2019 г. 1 114 граждански дела в края на отчетния период са 
свършени 1 001, като от тях 94.10% в 3-месечен срок. За 
сравнение с предходната 2018 г. от разгледаните 1 228 граждански дела в края на отчетния период са свършени 1 134, като от тях 
93.74% в 3-месечен срок. През отчетната 2017 г. от разгледаните 
1 166 граждански дела са свършени общо 1 086 или 93.13 %, като 
982 дела или 90.00 % от тях са решени в 3-месечен срок от 
постъпването. От тези цифри може да се направи извод за 
увеличение през 2019 г. на процента по показателя срочност за 
разглеждането и приключването на гражданските дела в 
инструктивния 3-месечен срок в сравнение с предходните години и 
като цяло са запазени много добрите резултати от предходните 
години. От поставените за разглеждане през  2019 г. 444 наказателни 
дела са свършени 404 бр., като от тях 83.91 % в 3-месечен срок. 
През предходната 2018 г. от разгледаните 448 наказателни дела са 
свършени 434 бр., като от тях 88.25 % в 3-месечен срок.  От 
поставените за разглеждане пред 2017 г. 568 наказателни дела са 
свършени 507 бр. или 89.26%, от които 411 дела или 81% в 3-месечен срок. Следва да се отбележи, че в РС Тетевен през 
отчетния период е налице намаление на постъпилите за 
разглеждане наказателни дела, като по отношение на разгледаните 
в 3-месечен срок наказателни дела  се наблюдава намаление с 4.34 
% в сравнение с 2018 г. и  увеличение с 2.91 % в сравнение с 2017.  

 В Районен съд – гр.Троян през отчетната година от 
разгледаните 1 389 граждански дела са свършени общо 1 242 дела 



 54 

или 89.42%. За сравнение през 2018 г. са свършени общо 1 173 
дела от разгледаните 1 317 граждански дела или 89.07%. През 
2017 г. от разгледаните 1 385 граждански дела са свършени общо 1 
276 дела или 92.13%. В този съд е налице незначително увеличение 
от предходната година и леко отстъпление по този показател в 
сравнение с 2017 г. Приключилите граждански дела в 3 месечен срок са 1 133 
или 91.22 %. През 2018 година техният брой е 1 095 или 93.35 %, а 
през 2017 г. - 1099 или 86.13%. От горните данни се констатира, че 
през 2019 г. е намален процента на приключилите в 3 месечен срок 
граждански дела с 2.13 % в сравнение с 2018 г. и увеличение с 
5.09% в сравнение с 2017 г. 

През 2019 г. в Районен съд Троян от поставените за разглеждане 572 наказателни дела са свършени 506 или 88.46%. 
От тях 444 дела или 87.75 % са свършени в 3-месечен срок. За 
сравнение през 2018 г. от поставените за разглеждане 612 наказателни дела са свършени 556 или 90.84%, като от тях 500 
дела или 89.93 % са свършени в 3-месечен срок. През 2017 г. от 
разгледаните 573 дела са свършени 511 наказателни дела или 
89.18%.  От тях 443 или 87 % са свършени в 3-месечен срок. От 
статистическите данни се установява, че в този съд е налице 
отстъпление от постигнатите в предходния период резултати - с 
малко над 2% на приключените в 3 месечен срок наказателни 
производства в сравнение с 2018 г. и малко под 1% за 2017 г. 

Като цяло от изнесените данни следва да се направи 
положителен извод за устойчивост в резултатите от работата на 
районните съдилища в сравнение с предходните отчетните периоди  за разглеждане и приключване на гражданските дела в 3 – месечен 
срок, като най – висок е този процент при РС Тетевен – 94.10%,  а 
при наказателните дела  в РС Троян – 87.75 %.  По отношение на 
отчетените от всички районни съдилища  проценти на свършените в 
3-месечен срок граждански дела следва да се посочи, че в общи 
линии са запазва тенденцията за бързина за разглеждане на 
споровете. 

 
 
4. БРОЙ РЕШЕНИ ДЕЛА С АКТ ПО СЪЩЕСТВО И ПРЕКРАТЕНИ 
 
В РС Ловеч от свършените 2 530 граждански дела са 

постановени съдебни актове по същество по 2 223 дела. 
Прекратени поради сключена спогодба са 30 дела, а останалите 277 бр. граждански дела са прекратени на други основания – 100 дела 
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са прекратени и изпратени по подсъдност, 25 дела са прекратени 
поради неизпълнение указанията на съда, 12 дела са прекратени на 
основание чл.130, ал.1 от ГПК, 26 дела поради оттегляне на иска, 12 
дела поради изпълнена съдебна поръчка, 6 дела на осн. чл.330, 
ал.2 от ГПК, а останалите на др.основания. В РС Ловеч от свършените 203 НОХД, 26 са приключили по 
общия ред с присъда, 172 със споразумение по реда на чл.382 и 
чл.384 от НПК, а 5 са прекратени. От разгледаните 48 дела по чл.78а от НК, са свършените 41 дела с постановено решение по 
същество, в т.ч. са постановени две оправдателни решения. От 
приключилите 363 н.а.х.дела, с акт по същество съдът се е 
произнесъл по 333 от тях, а останалите 30 бр. са били прекратени 
поради подаване на жалбите след  законовия 7-дневен срок или 
изпратени по подсъдност на друг равен по степен съд. Пред 
отчетния период са свършени и 638 ЧНД, като по 624 от тях има 
постановен съдебен акт, а 14 – прекратени поради оттегляне на 
молба за кумулация, изпращане на делото по подсъдност на друг 
районен съд, неизпълнени съдебни поръчки и недопустимост на 
подадената жалба. В РС Луковит от свършените 770 граждански дела, съдебни 
актове по същество са постановени по 698 дела и 72 са прекратени  
на различни основания – постигната спогодба, неотстранени в срок 
нередовности на исковата молба, оттегляне или отказ от иска, 
изпратени по подсъдност на друг съд и др. В РС Луковит от свършените 374 наказателни дела,  по 265 са 
постановени съдебни актове по същество, а 109 са прекратени на 
различни основания. От прекратените 109 дела, по 49 дела е 
постигнато споразумение по реда на чл. 382 НПК, по 40 дела е 
постигнато споразумение по реда на чл. 384 НПК, 2 НОХД са 
върнати на прокурора и 18 дела са прекратени по други причини. 

В РС Тетевен от свършените 1 001 граждански дела, по 892 са 
постановени съдебни актове по същество, а прекратени на 
различни основания са 109 граждански дела, от които 5 поради 
постигната от страните спогодба.. В РС Тетевен от приключилите 404 наказателни дела през 
2019 г., от които 135 НОХД, по 31 е постановена присъда по 
същество, а 104 са прекратени, от които 95 със споразумение, 6 
НОХД са прекратени и върнати за доразследване, в т.ч. по 4 броя 
не е одобрено споразумението и 2 броя на основание чл. 249, ал.1. 
вр. чл. 248, ал.1,т.3 от НПК, прекратени са 3 НОХД поради отводи на 
всички съдебни състави, като са изпратени на ВКС за определяне 
на друг равен по степен съд за разглеждане. 
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В РС Троян от свършените 1 242 граждански дела, със 
съдебен акт по същество са приключили 1122 дела. 120 граждански 
дела са прекратени, от които 16 бр. поради постигната спогодба, а 
останалите 104 бр. по други причини.  

В РС Троян от свършените 506 наказателни дела, решени по 
същество са 397, а 109 са прекратени. Със съдебен акт по 
същество/присъда/ са приключили 25 НОХДела, 86 наказателни 
производства са приключили със споразумение по реда на чл.381-
384 от НПК. Прекратени и върнати на прокуратурата са 2 НОХД, 1 е 
прекратено поради изтекла давност. Прекратени са и 7 бр. НЧХД, 1 
бр. по 78а от НК, 6 бр. ЧНД и 7 бр. АНД, от които 3 поради подаване 
на жалбата след срока за обжалване, по 2 дела е направен отвод, 1 
оттеглена жалба и 1 изпратено по подсъдност. 

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

отчетния период са 275 граждански дела, при 271 граждански дела 
за 2018 г. и при 251 граждански дела за 2017 г. 

Останали несвършени дела в края на отчетния период в Районен съд – гр.Ловеч са 207 наказателни дела, при 172 
наказателни дела за 2018 г. и при 170 наказателни дела за 2017 г. , 
т.е. с 35 дела повече от предходната 2018 г. и с 37 дела повече от 
предходната 2017 година. 

 В Районен съд – гр. Луковит останали несвършени в края на 
отчетния период са 248 граждански дела,  при 182 граждански 
дела за 2018 г. и 175 граждански за 2017 г., т.е. с 66 бр. повече в 
сравнение с 2018г., съответно с 91 бр. повече спрямо 2017 г. 

Останали несвършени в края на отчетния период в Районен съд – гр. Луковит  са 98 наказателни дела, при 80 наказателни дела за 2018 г. и  65 за 2017 г., т.е. налице е завишаване на 
несвършените в края на периода наказателни дела с 18 бр. повече 
спрямо 2018г. и с 33 бр. спрямо 2017 г. 

 В Районен съд – гр. Тетевен останали несвършени в края на 
отчетния период са 113 граждански дела, при 94 граждански дела за 2018 г., и при  80 граждански дела за 2017 г. т.е. с 19 повече в 
сравнение с 2018 год. и с 33 повече от 2017 г.   Останали несвършени в Районен съд – гр. Тетевен в края на 
отчетния период са 40 наказателни дела, при 54 наказателни дела 
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за 2018 г. и 61 наказателни дела за 2017 г., т.е. със 14 дела по-
малко в сравнение с 2018 г. и с 21 по-малко от 2017 г. 

 В Районен съд – гр. Троян останали несвършени в края на 
отчетния период са 144 граждански дела, при 109 граждански дела за 2017 г.  и 154 граждански дела за 2016 г., т.е. с 35 повече в 
сравнение с 2017 г. и с 10 по –малко в сравнение с 2016 г.   Останали несвършени в Районен съд – гр. Троян в края на 
отчетния период са 56 наказателни дела, при 62 наказателни дела 
за 2017 г. и 56 за 2016 г., т.е. с 6 по-малко в сравнение с 2017 г. и 
колкото  през 2016 г. 

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

обжалвани общо 242 акта по граждански дела /решения, 
определения и разпореждания/. 252 са били върнати от горните 
инстанции до края на отчетния период, като в тази бройка са 
включени делата, изпратени по жалби през 2018 г. и върнати от инстанционен контрол през 2019 г. Изцяло потвърдени са 184 акта, т.е. 72 % от всички обжалвани и върнати до края на годината. 
Изцяло отменени или обезсилени са 38 акта, като от тях 18 решения 
и 20 определения и разпореждания. От тях 30 акта са били 
отменени или обезсилени само в едната им част и потвърдени в 
другата, от които 21 решения и 9 определения. От тези 30 акта 10 
акта са били отменени или обезсилени в едната част по обективни 
причини – представяне на нови доказателства пред въззивната 
инстанция. 1 решение е отменено поради ненадлежно връчване на 
ИМ или призовките за с.з. 

За сравнение през 2018 г. изцяло са били потвърдени са били 
106 акта, т.е. 65% от всички обжалвани и върнати до края на 
годината, а през 2017 г. изцяло потвърдени са били 102 акта или 
57% от всички обжалвани. 

От тези данни следва извод за подобряване качеството на 
правораздаване през отчетната година от съдиите, разглеждащи 
граждански дела в този съд. 

През 2019 г. в РС Ловеч са били обжалвани и протестирани общо 172 акта по наказателни дела /решения и определения, вкл. 
по н.а.х.д./. Броят на върнатите обжалвани съдебни актове от 
горните инстанции до края на отчетния период е 192. От тях са потвърдени 160 акта. Броят на потвърдените присъди и решения е 
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137, а на определенията – 23. За отчетния период има 2 дела с 
отменена присъда и върнати за ново разглеждане от първата 
инстанция. 1 присъда е отменена, като е постановена нова, 1 дело, 
по което присъдата е изменена в наказателната част по 
приложението на закона, 1 дело, по което присъдата е изменена в 
наказателната част по отношение на наказанието. 13 решения са 
отменени и постановени нови решения, 8 решения са отменени 
изцяло и делата са върнати за ново разглеждане. 

При определенията 4 са отменени, като делата са върнати за 
разглеждане на първоинстанционния съд, 2 са отменени и са 
постановени нови. 

През отчетния период са постъпили 4 молби с искане за 
възобновяване на наказателното производство по НОХД, като 2 от 
тях са оставени без уважение, а 2 - без разглеждане. 

От върнатите до края на отчетния период 192 обжалвани акта, 
83 % са били потвърдени. За сравнение през 2018 г. потвърдените 
актове са били 81 %, а през 2017 г. потвърдените актове са били 77 
%., което е показател за много доброто качество на правораздаване 
по наказателни дела. 

 В Районен съд – гр. Луковит през отчетния период са 
обжалвани и протестирани общо 132 акта, от които 76 по 
граждански дела и 56 по наказателни дела, което представлява 
13.7% от свършените със съдебен акт по същество. През 2019 г. от обжалваните 76 акта по граждански дела,  
има резултат от инстанционния контрол по 79 от тях, от които 17 
решения и 62 определения, като в тази бройка са включени и 
делата, изпратени по жалби през 2018 г. и върнати от инстанционен 
контрол през 2019 г. Потвърдени са 64 съдебни акта, което е 81. 00%, отменени – 
12 и изменени - 3. За сравнение през 2018 г. са потвърдени 39 
съдебни акта или 70.90% , а през 2017 г. са потвърдени 60 съдебни 
акта или 90.90%. 

През 2019 г. са обжалвани и протестирани 57 акта по наказателни дела, като в тази бройка са включени и делата, 
изпратени по жалби през 2018 г. и върнати от инстанционен контрол 
през 2019 г. От тях има резултата от въззивната инстанция по 56 
съдебни акта, от които 41 присъди и решения и 16 определения. Потвърдени са 43 акта /решения и определения/ или 76.78 %, 
отменени 8 и изменени 3.  

За сравнение през 2018 г. са обжалвани и протестирани 50 акта по наказателни дела. Потвърдени са 40 акта /решения и 
определения/ или 71.42 %, отменени 10 и изменени 6.  
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През 2017 г. при инстанционната проверка 38 от актовете са били потвърдени или 76%. В Районен съд – гр.Тетевен за отчетния период от 
обжалваните съдебни актове по граждански дела са върнати от 
инстанционна проверка 72, като от тях съдебните актове по 47 дела 
са потвърдени или 65.28 %, отменени изцяло или частично са 25 
акта или 34.72% . През 2018 г. този процент е бил 60%, а през 2017 год. - 88.88%,  т.е. налице е увеличение на процента на 
потвърдените актове по гражданските дела. 

В Районен съд Тетевен от обжалваните и протестирани по наказателни дела 92 акта, след инстанционната проверка 
потвърдени са актовете по 61 дела или 66.30%. От постановените 
съдебни актове са изменени или 8.70% и по 23 дела или 25% 
актовете са отменени.  За сравнение през 2018 г. процентът на потвърдените съдебни актове е бил 72.72 %, а през 2017 год. - 78.70% . От тези 
данни може да се направи извод за влошаване на постигнатите през 
предходните две години резултати. В Районен съд – гр.Троян от общо свършените през 2019 г. 
1242 граждански дела са обжалвани 82 съдебни акта или 6.60%. 
От обжалвани през 2019 год. дела са върнати от инстанционен 
контрол 63, от които 44 решения и 19 определения. С решения на въззивната инстанция са потвърдени 40 акта, от които 29 решения, 
3 определения и 8 разпореждания. Отменени са общо 14 акта, от 
които 8 решения, 5 определения и 1 заповед. Изменени са общо 9 
акта – 2 решения и 2 разпореждане. Процентът на потвърдените съдебни актове е 63.49%. За сравнение през 2018 г. този процент е 
59.57 %,  а през 2017 год. - 67.21 % от обжалваните съдебни актове 
по граждански дела. От тези цифри може да се направи извод за 
подобряване качеството на правораздавателната дейност по 
граждански дела в този съд през 2019 г. в сравнение с  предходната 
2018 г.  През 2019 г. общо свършени наказателни дела са 506 бр., от 
които  обжалвани и протестирани са общо 93 съдебни акта или 
18.38% от свършените дела. За сравнение през 2018 г. този процент 
е бил 16.91%, а през  2017 г. - 20.35%. 

През отчетната година са върнати от въззивната инстанция  92 
от обжалваните съдебни акта. Потвърдени са 71 съдебни акта, от 
които 4 присъди, 50 решения и 14 определения и 1 разпореждане. 
По две присъди ВКС е оставил без уважение искането за 
възобновяване на наказателното производство. 

Изцяло отменени са 20 акта, от които 4 бр. присъди, 1 решение 
по ЧНД, като петте акта са отменена и делата върнати за ново 
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разглеждане. Отменени са 15 решения по АНД изцяло, от които 11 
решения с отменен акт и постановен нов, а другите са върнати за 
ново разглеждане. Изменена е 1 присъда. 

При тези данни потвърдените съдебни актове през 2019 г. 
представляват 77.17% от обжалваните, За сравнение през 2018 г. 
представляват 80.73% от обжалваните съдебни актове по наказателни дела, при 79.81% за 2017 год. Независимо от 
влошаването на този показател с повече от 3%, постигнатите 
резултати са добър показател за работата на съдиите. От тези данни е видно, че най-голям дял потвърдени актове 
след инстанционни проверки по наказателни дела през 2018 г. имат съдиите при Районен съд  Ловеч – 83 %, а по граждански дела съдиите от Районен съд Луковит – 81%. 

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

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

 
8. СТРУКТУРА НА ОСЪДЕНАТА ПРЕСТЪПНОСТ 
 В Районен съд – гр. Ловеч през 2019 г. са осъдени 216 лица, 

от които 14 лица са били непълнолетни, а 2 от лицата са оправдани. 
Това е бройката на осъдените по отношение на които има 
постановена присъда, независимо дали е влязла в сила.  

От общият брой на осъдените по н.о.х.дела лица – 216, на 158 
лица е наложено наказание лишаване от свобода до три години. От 
тях, с ефективно наказание са били осъдени 36 лица, а условно – 
122 лица. На едно лице е наложено лишаване от свобода от 3 до 15 
години; на 37 – пробация; на 12 лица – глоба; на 8 лица – други 
наказания. От свършените 203 НОХД, 172 са приключили със 
споразумение по реда на чл. 382 и чл. 384 от НПК, 26 – с присъда и 
5 – прекратени. 

Само едно от свършените н.ч.х.дела е приключило с присъда 
и то оправдателна.   

41 лица са освободени от наказателна отговорност по реда на 
чл.78а от НК с наложени административни наказания. 

За сравнение през 2018 г. са осъдени 280 лица, като 15 от 
осъдените са непълнолетни; през 2017 год. са осъдени 208 лица, от 
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които 15 непълнолетни, а през 2016 г. – 227 лица, от които 8 
непълнолетни. 

 В Районен съд – гр. Луковит през отчетния период са съдени 
общо 155 лица по НОХД. Осъдени са общо 146 лица и са 
постановени 6 оправдателни присъди. От осъдените 146 лица, 8 
лица са непълнолетни, на лишаване от свобода до 3 години – 87 
лица, в т.ч условно осъдени 59 лица; на глоба – 13 лица; на 
пробация – 42 лица; на други наказания 4 лица.; наказани лица по 
споразумение чл. 381-384 от НПК – 94 лица. 

През 2019 г. са разгледани 6 НЧХД. Свършени са 2 дела, от 
които решени по същество с присъда няма, прекратени 2 броя дела, 
обжалвано 1 дело. Останали са несвършени 4 дела. Съдени са 3 
лица. 

Разгледани са 46 АНД, внесени по реда на чл. 375 НПК. 
Съдени общо 46 лица по чл. 78а НК, от които 29 лица са признати за 
виновни и освободени от наказателна отговорност с налагане на 
административно наказание глоба и на 1 лице /друго наказание/, 1 
лице е оправдано. 

През изминалия отчетен период в Районен съд Луковит са 
поставени 4 оправдателни присъди, като са оправдани 6 лица. За сравнение през 2018 г. са осъдени общо 99 лица, 5 от тях – 
непълнолетни; през 2017 г. са осъдени общо 119 лица, 7 от тях – 
непълнолетни. 

 В Районен съд – гр. Тетевен са осъдени общо 193 лица от 
общо предадени на съд 218, от които 8 – непълнолетни. 

От осъдените на 86 е наложено наказание “лишаване от 
свобода” до три години, като изпълнението по отношение на 70 от 
тях е отложено на основание чл.66, ал.1 от НК. На 12 лица е 
наложено наказание „Глоба”, на 33 лица е наложено наказание 
„пробация”, 2 лица са осъдени на наказание „лишаване от свобода” 
над три години, а 7 лица са наложени други наказания. 

От осъдените общо 193 лица, 92 са осъдени след сключено 
споразумение. 

През 2019 година са постановени оправдателни присъди по 4 
броя НОХД и 4 оправдани лица , както и 1 оправдателна присъда по 
Н. Ч. Х. дело с 2 оправдани лица – НЧХ № 44/ 2019г. 

За сравнение през 2018 г. са били осъдени общо 153 лица, от 
които 7 непълнолетни, а през 2017 г. – общо 178 лица, от които 15 
непълнолетни. 
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В Районен съд – гр. Троян през отчетния период са осъдени 
106 лица с влязла в сила присъда по НОХД, като от тях няма 
непълнолетни. 83 дела са приключили със споразумение по чл. 381-
384 от НПК. През 2018 г. са осъдени 106 лица с влязла в сила 
присъда, като 2 лица са непълнолетни, а през 2017г. с влязла в сила 
присъда по НОХД са осъдени 119 лица, като 1 е непълнолетно и 2 
лица са оправдани. 

По НЧХД са съдени 15 лица, от които 2 лица са оправдани, а 7 
дела са прекратени. През 2018 г. са съдени 14 лица, като 6 дела са 
прекратени и са осъдени 4 лица. През 2017г. са съдени 12 лица, 
като 6 дела са прекратени и са осъдени 3 лица, 2 дела са останали 
несвършени. 

По чл.78 а от НК през 2019 г. са освободени от наказателна 
отговорност и са наложени административни наказания на 19 лица, 
като през 2018 г. са били 17, а през 2017г. – 30 лица. 

Наказание „лишаване от свобода” до 3 години е наложено на 
93 лица, като по отношение на 64 лица е приложена разпоредбата 
на чл.66, ал.1 НК, а реално наказание „лишаване от свобода” са 
търпели 29 осъдени лица. 

Наказание „пробация” е наложено на 5 лица, „глоба” на 6 лица, 
а други на 2 лица. 

През 2019г. има постановени 4 броя оправдателни присъди. 
 
Следва да се отбележи, че и през 2019 год. преобладаващата 

част от осъдените от районните съдилища лица са по внесени 
споразумения, сключени с прокуратурата и одобрени от съда. През 
2019 год. се наблюдава увеличение на осъдената престъпност, 
което се дължи на по-голямото постъпление на НОХД през отчетния 
период в РС – Луковит и РС – Троян, както и намаляване броя на 
висящите дела в РС – Тетевен.  
 

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

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

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

съобразяване действително отработените човекомесеци е 
следната: 
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Отработени 
човекомесеци 

Спрямо общо 
разглежданите 

Спрямо 
свършените Съд Години 

Гр. Нак. Гр. Нак. Гр. Нак. 
2019 108 108 46.63 31.79 42.05 27.48 
2018 60 48 46.48 33.06 42.17 29.48 Районен съд - Ловеч 
2017 108 48 47.18 34.35 43.50 30.92 
2019 36 38.67 31.78 
2018 36 36.61 31.56 Районен съд - Луковит 
2017 29 40,81 34,81 
2019 36  43.28  39.03  
2018 42  35.75  32.67  Районен съд - Тетевен 
2017 47  34.41  31,00   
2019 60 32.68 29.13 
2018 60          32.15         28.82 Районен съд - Троян 
2017 60 29.78 29.29 

 От изнесените в таблицата данни е видно, че през 2019 г., най-
голяма на база свършени дела е натовареността на съдиите в РС Тетевен, след тях съдиите в РС Ловеч, РС Луковит и РС Троян.  

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

 
V. БЮРО СЪДИМОСТ 
 
През 2019 г. от „Бюро съдимост” при РС Ловеч са издадени 

7996 свидетелства за съдимост, от тях 3567 електронни 
свидетелства за съдимост, както и 3718 справки за съдимост, от 
които 1544 електронни справки за съдимост. Значително се е 
увеличил броя на издадените свидетелства и справки за съдимост 
спрямо предходната година, когато са били 6414 свидетелства за 
съдимост, от които 1415 броя електронни свидетелства за съдимост 
и 3337 справки за съдимост.  

 През отчетния период от „Бюро съдимост” при РС Луковит 
са издадени 983 свидетелства за съдимост и 2235 справки. За 
сравнение издадените свидетелства за съдимост през 2018 г. са 
1130 и 633 справки, а през 2017 г. са 1471 бр. свидетелства за 
съдимост и 595 справки. Налице е значително намаление на 
издадените през отчетната година свидетелства за съдимост - с 147 
по-малко спрямо 2018 г. и с 488 по-малко спрямо 2017 г. През 
отчетната 2019 г. за издадени 1602 повече бр. справки за съдимост 
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спрямо 2018г. и с 1640 бр. повече спрямо 2017 г. 
 В РС Тетевен през отчетната година от „Бюро съдимост” са 

издадени 1931 бр. свидетелства за съдимост, както и 6565 бр. 
справки за съдимост, срещу издадени през 2018 година 2430 бр. 
свидетелства за съдимост и 4947 бр. справки за съдимост. През 
отчетния период е налице намаление на броя на издадените 
свидетелства за съдимост и значително увеличение на издадените 
справки за съдимост. Издадени през 2019 г. са 313 броя електронни 
свидетелства за съдимост срещу  127 бр. електронни свидетелства 
за съдимост през 2018 г, т. е. също е налице значително увеличение 
/повече от два пъти/ на издадените през отчетния период 
електронни свидетелства за съдимост.  

 В РС Троян през 2019 год. са издадени 1776 броя срещу 2313 
броя свидетелства за съдимост през 2018 г. и 3016 през 2017эг. Издадени са 2509 броя справки за съдимост срещу 2007 за 2018эг. 
и 1 791 броя през 2017эг. През 2018эг. са издадени 553 електронни справки за съдимост. Налице е значително намаление на 
издадените свидетелства за съдимост в сравнение с предходните 
две години, но е увеличен броя на справките за съдимост.  

Прави положително впечатление факта, че през отчетната 
година във всички районни съдилища се наблюдава увеличение на 
броя на издадените електронни свидетелства за съдимост и 
справки за съдимост.  

 
 
VІ. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 
По щат броят на ДСИ в СИС към районните съдилища е 6, в 

т.ч. по 1 бройка в РС- Луковит, РС-Тетевен, РС-Троян и 3 бройки в 
РС – гр. Ловеч, като всичките са заети. 

 Районен съд – Ловеч 
През отчетния период в СИС при Районен съд – гр. Ловеч са постъпили за разглеждане 742 изп. дела. През 2018 г. са били 800 

изп. дела, а през  2017 г. – 448 бр. Видно е, че през 2019 г. е налице намаление на новообразуваните изпълнителни дела с 58 броя в 
сравнение с предходната година. В доклада на съда е посочено, че 
намалението е незначително, с оглед наблюдаваната тенденция за 
увеличаването им през последните две години. Като причина за 
лекия спад на новообразуваните на изпълнителни дела е изведена 
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икономическата ситуация в съдебния район и неговото 
обезлюдяване.  

Останали несвършени от предходните години са 2 759 
изп.дела, като общо за разглеждане през отчетната година са били 
3 501 дела. За сравнение през предходната 2018 г. останали 
несвършени са 2 742 изп. дела, като общо за разглеждане са били 
3 823 дела.  През 2017 г. останали несвършени от предходни години 
са били 3 142 изп.дела, като общо за разглеждане са били 3 590 дела. 

Най-голям е бил броят за разглеждане на изп.дела, по които 
взискатели са ЮЛ – 1 826, следвани от вземанията в полза на 
държавата – 997, в полза на граждани – 573 дела, в т.ч. издръжки – 
423 дела, изпълнение на обезпечителни мерки – 105 дела.  През 2019 год. от общо  стоящите за разглеждане 3 501 
изп.дела, са свършени 746. За сравнение през 2018 г. техният брой 
е съответно 3 542 изп.дела и 848 свършени дела. През 2017 год. от общо разгледаните 3 590 изпълнителни дела, са били свършени 
848 дела. Забелязва се намаление на свършените изп.дела през 
отчетната година спрямо предходните 2018 и 2017 г. 

Общият брой на свършените през 2019 г. дела чрез изплащане на дълга е 225 бр., 335 бр. са прекратени по други причини, а 186 са 
изпратени на друг съдебен изпълнител. Останали несвършени в края на отчетния период са 2 755 
изп.дела, при 2 759 за 2018 г. и 2 742 дела за 2017 г. 

Средно месечно за разглеждане всеки един от тримата съдебни изпълнители в СИС при РС Ловеч е имал по 97 изп.дела, 
при 98 изп.дела за 2018 г. и 100 за 2017 г., т.е. налице е 
незначително намаление по този показател. 

Средно месечно свършените дела от един съдебен изпълнител са 15 през 2019 г., при 19 дела за 2018 г. и  22 дела за 
2017 г. От тези цифри следва извод, че е налице намаление и по 
този показател. 

Сумата за събиране от постъпилите през 2019 г. изп.дела е била 2 567 686 лв. За сравнение сумата за събиране от 
постъпилите през 2018 г. дела е 1 869 171 лв., а през 2017 г. - 
1 199 308 лв. 

Сумата от постъпилите през 2019 г. изп.дела, заедно със 
сумата останала за събиране от висящите в началото на годината 
дела, прави обща сума за събиране през отчетния период по всички изпълнителни дела в размер на 25 136 043 лева. 

За сравнение, общата сума за събиране по всички изп.дела през 2018 г. е била 25 201 098 лв., а през 2017 г. е била 37 898 800 лв. 
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Съдебните изпълнители при РС Ловеч, за отчетната година са събрали общо 1 255 363 лева, като за сравнение през 2018 г. са 
събрали 1 412 588 лева, а през 2017 г. са събрали 1 275 489 лева 
Налице е значително намаление на събраните суми спрямо 2018 г. 
и не толкова значително спрямо събраните суми през 2017 г. 

И тази година в отчетния доклад на Районен съд Ловеч е 
посочено, че в СИС има много висящи изпълнителни дела от 
предходни години, по които взискателите са се дезинтересирали и 
не съдействат на съдебните изпълнители. През отчетната година 
вследствие проявената от ДСИ активност са прекратени немалко 
изп.дела на осн. чл.433, ал.1, т.8 от ГПК.  

 Районен съд Луковит 
Общият брой на образуваните изпълнителни дела за 2019 г. е 

233, от тях: 178 бр. с взискател  държавни учреждения с предмет – 
парично вземане; 34 бр. с взискател банки с предмет – парично 
вземане; 5 бр. в полза на търговци с предмет – парично вземане; 14 
бр. с взискател физически лица, в това число за вземания за 
месечна издръжка и 2 бр. за изпълнение на обезпечителни мерки. 

През отчетния период в Съдебно-изпълнителната служба при 
Районен съд – Луковит са образувани с 37 броя повече 
изпълнителни дела отколкото през 2018 г., когато броят на делата е 
бил 196 и със 110 повече от образуваните изпълнителни дела през 
2017 г. , когато техният брой е бил 123. 

През 2019 г. са отчетени общо 146 бр. прекратени 
изпълнителни дела. От тях, за първото шестмесечие на 2019 г. - 56 
броя прекратени изпълнителни дела: свършени чрез реализиране 
на вземането, прекратени по искане на взискателя и прекратени по 
чл. 433, ал.1, т. 8 ГПК и 8 броя, изпратени на друг съдебен 
изпълнител. За второто шестмесечие на 2019 г. свършените чрез 
реализиране на вземането, прекратените по искане на взискателя, 
прекратените по чл. 433, ал. 1, т. 8 ГПК са 64 бр. дела и изпратените 
на друг съдебен изпълнител са 18 броя дела.   

През отминалата 2019 г. се запазва положителната тенденция 
и се отчита нарастване броя на образуваните изпълнителни дела.   

Събраните суми по изпълнителните дела общо за цялата 2019 г. е 174 297 лв., от които 17 262 лв. държавни такси.  
През изминалата 2019 г. е отчетено нарастване размера на 

събраните суми по изпълнителните дела – събраната сума през 
2018 г. е 142 309 лв., от които 14 876 лв. държавни такси. 

През 2019 г. в СИС при РС - Луковит има постъпила една 
жалба против действията на Държавен съдебен изпълнител при РС 
– Луковит в края на отчетната година, която е уважена. Броят на 
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изготвените за връчване призовки и книжа през 2019 г. е 5 598 бр., 
от тях  връчени  5 331 броя. Броят на останалите на доклад висящи 
дела, по които работата в службата продължава е 568 броя. 

Останалата сума за събиране е 2 114 774 лв.  
 Районен съд Тетевен 
През отчетната 2019 година в съдебно - изпълнителна служба при Районен съд-град Тетевен са образувани 299 дела, спрямо  317 

за 2018 година и 248 дела за 2017 година, т. е. образувани са 
незначително по-малък брой дела в сравнение с предходния 
отчетен период – 2018 година и значително повече в сравнение с 
2017 година. 

Останали висящи в края на 2019 година са 1353 дела, срещу 
1201 дела за 2018 година и 1168 дела за 2017 година, т. е. останали 
повече несвършени дела в сравнение с предходните периоди, което 
се дължи на увеличеното постъплението на дела през отчетния 
период. 

Събрани през 2019 година са 151 536 лева, срещу 211 643 
лева за 2018 г. и срещу 207 530 лева за 2017 година, т. е. за 
отчетната година са събрани по-малко суми в сравнение с 
предходни отчетни периоди. 

Останали несъбрани през 2019 година са 7 057 928 лева 
срещу 7 127 701 лева за 2018 г. и 13 198 834 лева за 2017 година, 
т.е. останали са несъбрани суми са по-малко в сравнение с 
предходни отчетни периоди. През отчетната 2019 година са свършени и прекратени 299 
дела за сумата в размер на 533 071 лева, срещу 284 за сумата в 
размер на 6 310 361 за 2018 година и срещу 125 дела за сума 1 165 
395 лева за 2017 г. Констатира се увеличение на броя на 
свършените и прекратени изпълнителни дела спрямо предходните 
две години. 

Анализът на горните факти показва тенденция на запазване на 
постъпленията на образуваните изпълнителни дела. 

През периода от 01.04.2019 г. до 09.04.2019 г., от 10.06.2019 г. 
до 31.07.2019 г. и от 16.09.2019 г. до 15.11.2019 г., функциите 
съдията по вписванията е изпълнявал държавен съдебен 
изпълнител Тихомир Тихолов, на основание заповеди на Министъра 
на правосъдието.  

През отчетния период са събрани по-малко суми в сравнение с 
предходни отчетни периоди, което се дължи на влошеното 
икономическо състояние на двете общини в съдебния район, 
големият брой на безработни лица и драстичното намаляване на 
платежоспособността на длъжниците. От друга страна образуваните 
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дела за заплащане на издръжка остават висящи до настъпване на 
законова причина за прекратяването на издръжката. 

 Районен съд Троян 
За отчетната 2019 г. в СИС при Районен съд – Троян са образувани 190 бр. изп. дела за сума в общ размер на 257 085 лв.  
За сравнение през 2018 г. в СИС при Районен съд – Троян са образувани 222 бр. изпълнителни дела за сума в общ размер на 468 

326 лева и 240 бр. изпълнителни дела за сума в общ размер на 416 
975 лв. през 2017 г. Наблюдава се намаление на броя на 
новообразуваните изпълнителни дела през 2019 г. в сравнение с 
предходната 2018 г. и 2017 г.  

От новообразуваните изпълнителни дела 133 броя са в полза 
на държавни учреждения, 1 броя в полза на банки, 10 броя в полза 
на търговци и други юридически лица, 17 бр. с предмет плащане на 
издръжка, 3 бр. по трудови спорове, 19 броя в полза на граждани и 7 
броя са с предмет налагане на обезпечителни мерки.  

Към 01.01.2019 г. висящите изпълнителни дела в Съдебно 
изпълнителна служба при Районен съд Троян са 1945 броя, което 
заедно с новообразуваните дела през годината прави 2135 броя.  

В края на 2019 г. в съдебно изпълнителна служба при РС 
Троян са останали висящи 1628 броя изпълнителни дела за 
вземания в общ размер на 22 048 357лв. През 2019 г. събраните суми са в размер на 286 999лв., от 
които държавните такси са в размер на 24 986 лв. 

По този показател се наблюдава намаляване на 
събираемостта, като събраната сума е 286 999 лв., което е с 116 
112 лв. по-малко от 2018 г. В отчетния доклад на РС Троян е 
посочено, че причина за ниската събираемост се дължи на 
движението на изпълнителните дела с висок материален интерес 
към Частните съдебни изпълнители и образуването на 
изпълнителни дела за по-ниски суми и факта, че длъжниците 
напускат територията на Република България. 

Свършените през отчетния период чрез реализиране на 
вземането са 78 дела, 332 дела са прекратени по други причини и 
97 дела са изпратени на друг съдебен изпълнител. 

Изготвени са 6301 броя книжа и призовки до страните по 
изпълнителните дела. 

От общия анализ на дейността на съдебно - изпълнителните 
служби при районните съдилища през отчетния период следва да 
се посочи, че във всички съдилища е налице намаление на броя на 
новообразуваните изпълнителни дела в сравнение с 2018 год., с 
изключение на РС Луковит, както и на събраните суми. За поредна 
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година в отчетните доклади на районните съдилища като причини 
за по-ниската събираемост на сумите по висящите изпълнителни 
дела са посочени влошено икономическото състояние на 
гражданите и фирмите от съдебния район, намаляване 
платежоспособността на длъжниците, безработицата, бездействие 
от страна на взискателите, високите такси, които следва да бъдат 
внесени от взискателите преди извършване на съответното 
изпълнително действие, особено когато вземанията са за малки 
суми, привилегията на държавата съгласно нормата на чл.136 ЗЗД, 
което води до неудовлетворяване на взискателите по някои 
изпълнителни дела. И тази година следва да се отбележи, че 
голяма част от изпълнителните дела са висящи от предходни 
години и вземанията по тях са трудно събираеми, а за някои дори са 
станали несъбираеми.  

Независимо от насложилите се през годините проблеми и 
обективни трудности в работата, всички ДСИ от съдебния район 
полагаха нужните усилия при изпълнение на своите задължения.  
 
 

VІІ. СЪДИИ  ПО  ВПИСВАНИЯТА 
 

През отчетната година щатът на съдиите по вписванията към 
четирите районни съдилища беше попълнен – в Районен съд Ловеч 
са двама съдии по вписванията, в Луковит, Тетевен и Троян – по 
един. В Районен съд – Ловеч през отчетната са били извършени 
общо 6 852 вписвания, като всеки от съдиите е извършил по 3 426 
вписвания. Налице е увеличение  спрямо предходната 2018 г., 
когато общо вписванията са били  5 809, както и спрямо 2017 г., 
когато са били 6 775. 

Освен вписванията, съдията по вписванията Василева е 
издала 1 257 броя преписи, 639 броя удостоверения и 2 броя откази 
за вписване. Съдията по вписванията Добрева е издала 1 259 
преписи, 637 удостоверения и е направила 4 броя откази за 
вписване.  

Въпреки констатираното значително увеличение за отчетния 
период, благодарение на стриктното и точно изпълнение на 
функциите от съдиите по вписванията, слабости в тази дейност на 
съда няма констатирани.  В Районен съд – Луковит през отчетната 2019 г. са 
извършени общо 1518 вписвания, от които продажби – 558 бр., 
дарения – 114 бр., замени – 3 бр., ограничени вещни права – 2 бр., 
наеми – 120 бр., аренди – 130 бр., законни ипотеки – 2 бр., 
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договорни ипотеки – 20 бр., възбрани – 70 бр., искови молби – 13 
бр., обявени завещания – 3 бр., делби – 19 бр., констативни 
нотариални актове – 154 бр., актове за държавна собственост - 18 
бр., актове за общинска собственост – 13 бр., Други актове – 180 
бр., Заличавания възбрани – 64 бр., заличаване на ипотеки – 23 бр. 
и заличаване на искови молби – 1 бр. През отчетната година са 
постановени и 10 бр. откази за вписване. 

За сравнение през 2018 г. са извършени общо 1763 вписвания, 
а през 2017 г. са извършени 1917 вписвания , т.е. през отчетната 
година са извършени по-малко вписвания – с 245 по-малко спрямо 
2018 г. и с 399 по-малко спрямо 2017 г. Данните сочат за  намаление 
на вписванията в сравнение с предходните години. В Районен съд – Тетевен за отчетната 2019 година са 
извършени общо 2534 вписвания, от които 529 продажби, 116 
дарения, 10 замени, 134 договори за наем, 139 договори за аренда, 
1 законна ипотека, 33 договорни ипотеки, 26 заличавания на 
ипотеки, възбрани – 123 бр., делби – 27, искови молби – 25, 
постановления на ЧСИ и ДСИ – общо 41, откази от вещни права – 
21, обявени завещания – 3, констативни нотариални актове – 178, 
решения на ОСЗ – 52, обстоятелствени проверки – 86, актове за 
държавна собственост – 8, актове за общинска собственост – 898, 
право на ползване – 6, суперфиции – 9, сервитути – 13, други 
вписвания – 56. 

През 2018 година в Служба по вписванията са извършени 
общо 2472 вписвания, т. е. за отчетната година са извършени 62 
повече вписвания. 

Предоставени са 466 писмени справки, 41 устни справки, 97 
справки по молби на държавен орган, издадени са 505 преписи от 
актове, направени са общо 136 отбелязвания и заличавания.  В Районен съд – гр.Троян през 2019 г. са извършени общо 
4230 вписвания, в т.ч. 1152 продажби, 201 дарения, 259 ипотеки - 
договорни и законни, 228 възбрани, 37 искови молби, 228 
констативни нотариални актове, 295 нотариални актове по 
обстоятелствени проверки, 57 договора за доброволна делба, 751 
акта за държавна и общинска собственост, 207 броя договора за 
наем и аренда, 797 броя други вписвания, 82 броя заличаване на 
договорни и законни ипотеки, както и 68 отбелязвания на съдебни 
решения и други актове и 278 заличавания на възбрани и договори 
за наеми и аренди. Средно месечно са извършвани по 353 
вписвания, отбелязвания и заличавания или с 32 броя повече от 
2018 година. 

Броят на вписванията, отбелязванията и заличаванията през 
2019 г. в сравнение с 2018 г.  се е увеличил с 376 броя. 
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Службата по вписванията през 2019 г. е образувала 3132 броя 
нотариални дела, които са с 273 броя повече в сравнение с 2018 г. 

За 2019 г. са издадени 1161 удостоверения по чл.46, чл.47 и 
чл.48 от Правилника за вписванията, като броят им се е увеличил с 
98 бр. Предоставени са 789 преписа, с 47 бр. по-малко от 2018 г. 
Извършени са 406 устни справки по молба на граждани и на 
държавни органи, с 42 по-малко от 2018 г. 

През 2019 г. не са постановени определения за откази за 
вписване. 

В обобщение следва да се посочи, че и през отчетната 2019 
година се наблюдава тенденция за увеличение на вписванията, 
извършени от Службата по вписвания към районните съдилища в сравнение с предходните две години, с изключение на РС Луковит. Както винаги съдиите по вписванията са изпълнявали 
стриктно и професионално задълженията си, от всички е създадена 
много добра организация на работа по обработването на 
постъпилите молби и актове, като продължава доброто 
взаимодействие с нотариусите, които са регистрирани в района на 
съответните съдилища. 
 

 
 
VIII. ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ И РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЯХ  
 
1. Със заповед № 518/28.11.2019 год. на Административния 

ръководител – Председател на Окръжен съд Ловеч, е разпоредено 
да се извършат на определени дати през м.декември 2019 год. 
проверки на организацията на дейността на съдиите от районните 
съдилища за периода от 01.01.2019 г. - 30.11.2019 г. по посочен 
тематичен план. 

В представените от комисиите доклади е констатирано, че във 
всички районни съдилища през отчетния период организацията на 
административната дейност и организацията по образуването, 
движението и приключването на делата е много добра. От страна на 
административните ръководители са издадени редица заповеди и 
утвърдени вътрешни правила в изпълнение на нормативни актове и 
решения на ВСС, както и такива, които са допринесли за 
подобряване организацията на работата на съдилищата. От 
назначените комисии не са констатирани нарушения при 
разпределение на делата на случаен принцип. Делата са 
разпределяни в деня на постъпването им от председателя на 
съответния районен съд, зам.председателя или определен със 
заповед съдия. И през този отчетен период се поддържа висок 
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процент на делата, които приключват в 3-месечен срок, което е 
показател за създадената добра организация и отговорността на 
съдиите. Същевременно бързото развитие на производството не е 
за сметка на качеството на съдебните актове, които са мотивирани 
и голяма част от тях потвърдени. Делата, чието разглеждане е 
продължило повече от 1 година, са много малък процент, като 
причините за това са обективни – дела с фактическа и правна 
сложност, назначаване на множество експертизи, неявяване поради 
ангажираност на вещи лица, спиране на производството на 
различни основания, нередовно призоваване на страни, смърт на 
страна, направени искания за предоставяне на правна помощ, 
назначаване на особен представител, неявяване на свидетели и др. 
Комисиите са констатирали, че за проверявания период в РС Ловеч 
по шест граждански дела е отменен хода по същество и по едно 
НАХД, в РС Троян по две граждански дела и едно наказателно, в 
Районен съд Луковит по едно гражданско дело и в Районен съд 
Тетевен по едно гражданско дело. При извършената проверка на 
отводите и самоотводите е установено, че съдебните актове са 
аргументирани и обосновани. Спрените дела са проверявани 
ежемесечно от докладчиците и при отпадане на причината за 
спиране своевременно възобновявани. Книгите са водени редовно, 
като са попълвани всички данни. При констатирани проблеми в 
работата са провеждани общи събрания и взети мерки  за тяхното 
отстраняване. Делата се архивират съгласно изискванията на ПАС, 
веществените доказателства се съхраняват правилно и са налице 
изготвени протоколи за тяхното унищожаване. Съдебните актовете 
са публикувани незабавно след постановяването им на интернет 
страницата на съдилищата в изпълнение на разпоредбата на чл.64 
от ЗСВ и при спазване на изискванията за защита на личните данни. В Районен съд Ловеч е констатирано, че по наказателните 
дела се спазват стриктно разпоредбите на чл.247а, ал. 2, т. 1 и чл. 
252, ал. 1 и ал. 2 от НПК. В случаите, когато първото по делото 
заседание е насрочено за по-дълъг от 2-месечния срок, съдията –
докладчик е отправил писмено искане до председателя и същият е 
дал разрешение. Установено е, че съдебните актове са изготвяни 
преимуществено в сроковете, предвидени в НПК. При проверката са 
констатирани 60 НАХД със съдия-докладчик Галя Маринова, по 
които решенията са постановени в срок над 3 месеца. Отправена е 
препоръка да се предприемат мерки от председателя на съда за 
изготвяне на съдебни актове в предвидените в НПК срокове. По отношение на извършената проверка по граждански дела 
е установено, че е създадена много добра организация на работата 
на съдиите и служителите. Не са констатирани съществени 
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отклонения от процесуалните правила на ГПК при насрочване и 
движение на делата до тяхното приключване. При проверката е 
установено, че почти всички съдебни актове по граждански дела са 
изготвени в едномесечен срок, а по изключение в рамките на три 
месеца, като забавянето е минимално. Разгледани са и 8 
граждански дела за обезпечение на бъдещ иск, като по всички 
съдиите-докладчици са се произнасяли незабавно. По отношение 
на тези дела са отстранени констатираните при предходната 
проверка различия при определяне на срока за предявяване на 
бъдещи искове и постановените съдебни актове са съобразени с 
дадените в TP № 6 от 14.03.2014 г. на ВКС по т. д. № 6/2013 г., 
ОСГТК указания. Дадена е препоръка в някои от съставите да се 
подобри срочността по изготвяне на определенията по чл.140 от 
ГПК, за прилагане разпоредбата на чл.87 от ГПК, както и стриктно 
приложение разпоредбата на чл.142, ал.2 ГПК. 

 В доклада за резултатите от извършената проверка в Районен 
съд Луковит по гражданските дела е посочено, че през 
проверявания период е била създадена много добра организация 
на работата на служителите и съдиите в PC Луковит. Всички 
постъпващи документи по делата се сканират и присъединяват в 
електронна папка. Установява се високо качество на подготовка по 
делата и изготвяне на пространни проекто-доклади, което показва 
задълбочено познаване на казусите и правната материя. 
Съществен обем от гражданските дела приключват в тримесечния 
срок от образуването, малка част от съдебните актове са отменени. 
Проблемите, свързани с делата, неприключили в 3-месечния срок и 
развиващи се над едногодишния срок са забавянето при 
насрочването по реда на чл.140 от ГПК, както и отлагане на делата 
за 2,3, дори 4 месеца по-късно. При проверката са констатира и 
дела, заседанията по които са отлагани без да се съобрази 
разпоредбата на чл.142, ал.2 от ГПК. Установено е и съществено 
забавяне при постановяване на решенията по неголям брой дела в 
границите на 3 до 8 месеца. В този съд няма отводи на съдебните 
състави, разглеждащи граждански дела. Проверката на 
производствата по чл.130 от ГПК е установила, че общо разгледани 
16 дела, в открито заседание за изслушване на детето за насрочени 
11 бр. дела. 

Относно наказателните дела в изготвения доклад е описано 
подробно движението на проверените и неприключили дела над 
една година. И при част от тях е констатирано изготвяне на 
мотивите към постановените присъди след законоустановените 
срокове.  
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 В Районен съд Тетевен проверяващата комисия в състав 
съдия Севда Дойнова и Васил Анастасов е направила извод, че 
организацията на административната дейност и организацията по 
образуването и движението на съдебните дела е с отлична оценка. 
Не са констатирани изготвени съдебни актове извън установените 
процесуални срокове. Проверката на производствата по чл.130 от 
ГПК е установила, че общо разгледани в съда са 11 дела в закрито 
заседание. 

 На 10.12.2019 г. в Районен съд Троян е извършена проверка 
на организацията на дейността на съдиите за времето от 01.01.2018 
г. до 30.11.2018 г. В доклада на Комисията с председател – съдия 
Йовка Казанджиева и член – съдия Поля Данкова е направен извод, 
че в РС Троян има създадена много добра организация по 
администриране и разглеждане на делата. В изготвения анализ е 
посочено, че констатираните при предишните проверки много добри 
показатели са установени и при настоящата. Дадена е препоръка да 
се преценят предпоставките за различната индивидуална 
натовареност на съдиите и се набележат мерки за преодоляването 
й, както и да продължи да се работи по препоръките на плановата 
проверка на ГИ при Инспектората на ВСС, извършена със заповед 
№ ПП-01-30/21.05.2019 г., като периодично се обсъжда постигнатото 
от административното ръководство.  

 
 
2. ПРОВЕРКИ ОТ ИНСПЕКТОРАТА към ВСС 
 
През м.май 2019 г. в РС – Ловеч е извършена комплексна 

планова проверка по заповед № ПП-01-22/07.05.2019 г. на Главния 
инспектор на ИВСС, с обхват на проверката анализ и оценка на 
цялостната дейност на РС – Ловеч, вкл. организацията на 
административната дейност на съда, както и организацията по 
образуване, движение и приключване на гражданските дела  в 
установените срокове през периода 01.01.2017 г. – 31.12.2018 г., 
приключила с Акт № ПП-01-22/29.07.2019 г.  

В него е направен извод, че през проверявания период 
Районен съд – Ловеч е бил кадрово обезпечен за нормална работа 
и безпроблемно образуване и движение на делата. Към настоящия 
момент материалната база на Районен съд – Ловеч е в много добро 
състояние и е технически обезпечен за нормална работа, 

При извършената проверка е констатирано, че съгласно 
решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 23/07.05.2015 г., 
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в Районен съд – Ловеч от 01.10.2015 г. е въведена Централизирана 
система за разпределение на делата. В съда не са изработени и 
одобрени конкретни правила за работа с тази система. Към момента 
на проверката, независимо че се ползва ЦСРД на ВСС, в съда 
действат „Вътрешни правила за случайното разпределение на 
делата чрез програмен продукт „LAW CHOICE", одобрени със 
Заповед № 17/04.05.2017 г., които са обявени на електронната 
страница на съда. Дадена е препоръка незабавно правилата да 
бъдат актуализирани и съобразени с прилаганата система за 
разпределение на делата. Направен извод, че независимо от 
липсата на актуализирани правила, в PC-Ловеч не са установени 
пропуски при електронното разпределяне на делата.  

Констатирано е, че за проверявания период натовареността на 
съдиите в Районен съд - Ловеч е равномерна и тя е в рамките на 
средната за страната. През проверявания период 90 на сто от 
делата за 2017 г. и 92 на сто от делата за 2018 г. са приключени в 3 
месечен срок. Висящността не е особено висока, но предвид 
средната натовареност на съда, следва да се подобри този 
показател в работата. 

При проверката е установено, че административно-
деловодната дейност на Районен съд – Ловеч е добре организирана 
от административния ръководител на съда. 

Делата са образувани в деня, на постъпването на книжата в 
съда и своевременно докладвани на председателите на състави, 
които се произнасят незабавно след разпределението на делата по 
редовността на исковите молби и съответно размяната на книжа по 
чл. 131 от ГПК. По същия начин се е произнасял съда и след 
отстраняване на констатираните нередовности по исковите молби. 
По делата с правно основание чл.422 от ГПК, частните граждански 
производства се прилагат преди размяната на книжа по чл. 131 от 
ГПК, с оглед своевременната проверка на редовността и 
допустимостта на исковите молби. Определенията по чл. 140 от ГПК 
са постановявани незабавно след изтичане на едномесечния срок 
за отговор. Но някои състави, посочени изрично в 
обстоятелствената част на акта, се произнасят с разпореждане 
вместо определение, в противоречие с разпоредбата на чл.140, 
ал.1 от ГПК. 

Направен извод, че делата са насрочвани през кратки 
интервали от време, като са съобразени с графика на заседанията 
на съдиите докладчици и не се отлагат безпричинно. 
Определенията по чл. 140 от ГПК в част от съставите, съдържат 
проекти за доклади, което показва стремеж за бързо разглеждане на 
делата. Разглеждането на последните се извършва обикновено в 
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две открити съдебни заседания, а в нередки случаи и в едно 
съдебно заседание. 

Броят на постановените определения за отменен ход по 
същество за проверявания период не е голям, което показва, че 
предварителната подготовка на делата преди съдебно заседание е 
ефективна. 

По делата, подлежащи на разглеждане по реда на глава XXV 
от ГПК „Бързо производство" е констатирано, че императивните 
срокове се спазват. Проверка на редовността на исковите молби се 
прави в деня на постъпването им, разпореждането по чл.312, ал.1 
от ГПК се постановява в деня на постъпване на отговора. Но някои 
от съдебните състави се произнасят с определение по чл.312 от 
ГПК или по чл.140 от ГПК, вместо с разпореждане, съобразно 
разпоредбата на чл.312, ал.2 от ГПК. Делата във всички състави се 
насрочват в срока по чл. 312, ал. 1 от ГПК, съставят се писмени 
доклади е решенията се постановяват в срока по чл. 316 от ГПК. 

През проверявания период в Районен съд – Ловеч 
постановените съдебни решения извън едномесечния срок по чл. 
235, ал. 5 от ГПК са ограничен брой, предвид разгледаните и 
решени дела. Забавянията не са големи, но следва да се работи за 
още по голямото им редуциране. 

Проверката относно качеството на работа е установила, че 
делът на изцяло потвърдените от въззивната инстанция актове е 
средно 58.2 на сто, на изцяло отменените актове е средно 26.4 на 
сто, на изменените актове е 10.8 на сто. Данните показват, че 
предвид професионалния опит на съдиите в Районен съд - Ловеч, 
съществуват сериозни резерви за подобряването работата им по 
този показател. 

Отразено е, че постъпилите по делата въззивни жалби са 
администрирани своевременно. 

По заповедните производства, заповедите за изпълнение по 
чл.410 от ГПК и за незабавно изпълнение по чл.417 от ГПК са 
издавани в тридневния срок по чл.411, ал.2 от ГПК и съдържат 
необходимите реквизити. Длъжникът по чл.410 от ГПК е 
своевременно уведомяван с препис от заповедта съгласно чл. 411, 
ал. 3 от ГПК. При постъпило възражение по чл.414 от ГПК, съдът 
изпълнява незабавно задължението си по чл.415 от ГПК. 
Издадените изпълнителни листи се отбелязват върху заповедта за 
изпълнение, съобразно разпоредбата на чл. чл. 416 от ГПК. 
Издадените изпълнителни листи в производствата по чл.417 от ГПК 
се отбелязват в съответствие с разпоредбата по чл. 418, ал. 2 от 
ГПК- върху заповедта за изпълнение и върху основанието за 
издаването и. 
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По делата с правно основание чл. 390 от ГПК молбите се 
разглеждат в деня на постъпването им, в съответствие с 
разпоредбата на чл. 395, ал. 2 от ГПК. Следи се за местната и 
родова подсъдност. 

В определенията за допускане на обезпечение на бъдещ иск 
се определя срок за предявяване на обезпечения иск, съобразен с 
разпоредбата на чл. 390, ал. 3 от ГПК. Но невинаги началният 
момент на срока за предявяване на обезпечения иск е съобразен с 
практиката на ВКС, въведена с Тълкувателно решение № 6 от 
14.03.2014 г. на ВКС, по тълк.д. № 6/2013г. на ОСГТК. 
Определенията на съда по чл. 390 от ГПК, за допускане на исканото 
обезпечение, са подробни и съдържат указания до бъдещия ищец 
по чл. 390, ал. 3 от ГПК, за последствията при непредставяне на 
доказателства за предявен иск. Съдът прилага разпоредбата, 
отменя наложените обезпечения и прекратява производствата при 
наличие на съответните законови условия. 

Частните граждански дела извън заповедните и обезпечителни 
производства са разглеждани без забавяне. Всички дела са 
приключени своевременно. Но делата с предмет чл.130 от СК, 
разрешение за разпореждане с имущество на малолетни и 
непълнолетни, се разглеждат в открито съдебно заседание, който 
начин на процедиране значително забавя крайния съдебен акт по 
охранително производство, което няма състезателен характер. 

Спрените и ненасрочените дела са администрирани 
ежемесечно съобразно разпоредбата на чл.92 от ПАС. 

При проверката не е установена противоречива практика при 
разглеждането и решаването на делата в Районен съд - Ловеч. 

През проверявания период от 01.01.2017 г. до 31.12.2018 г. са 
постановени 54 отвода по граждански дела. Отводите са 
обосновани и не следва да се приема, че броят им е прекалено 
висок за натовареността на Районен съд-Ловеч. 

 
Констатирано е, че препоръките на Инспектората към ВСС, 

отправени с Акт за проверка по Заповед № ПП-01-96/09.10.2013 год. 
на главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет 
не са изпълнени цялостно. Не са изпълнени препоръките относно 
заместване на съдия при внезапно отсъствие; последователното 
спазване на едномесечния срок по чл.235, ал.5 от ГПК; намаляване 
на висящноста на делата; съобразяване на началния момент на 
срока по чл.390, ал.З от ГПК с практиката на ВКС въведена с 
Тълкувателно решение № 6 от 14.03.2014 г. на ВКС, по тълк.д. № 
6/2013г. на ОСГТК.Необходимо е да бъдат взети допълнителни 
мерки за изпълнение на посочените препоръки. 
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Дадени са следните препоръки: 
Председателят на Районен съд – Ловеч, съдия Мария 

Шолекова, да упражни правомощието си по чл.80, ал.1, т.2 от ЗСВ 
за организиране работата на съдиите като: 

Разработи и утвърди актуализирани правила за 
разпределение на делата в РС-Ловеч, съобразно прилаганата 
Централизирана система за разпределение на делата; 

Създаде организация за заместване на отсъстващи съдии, с 
оглед недопускане отлагане на насрочени открити съдебни 
заседания; 

Упражняване на контрол върху дейността на съдебните 
състави по решаването на делата и спазването на срока по чл.235, 
ал.5 от ГПК; 

Предприемане на конкретни мерки за намаляване на 
висящността на съдебните състави по граждански дела. 

Председателят на Районен съд – Ловеч, съдия Мария 
Шолекова, да упражни правомощието си по чл.80, ал.1, т.З от ЗСВ 
за свикване на общо събрание на съда, на което да бъдат обсъдени 
следните въпроси: 

Произнасяне на съдебните състави с определение по чл.140 
от ГПК по делата, разглеждани по общия ред и с разпореждане по 
чл.312, ал.2 от ГПК по делата, подлежащи на разглеждане по реда 
на Глава XXV от ГПК; 

Подобряване на качеството на съдебните актове чрез 
повишаване броя на потвърдените от въззивната инстанция 
съдебни актове и намаляване на броя на отменените и изменените 
съдебни актове; 

Съобразяване на началният момент на срока по чл.390, ал.З 
от ГПК, за предявяване на обезпечения иск, с практиката на ВКС 
въведена с Тълкувателно решение № 6 от 14.03.2014 г. на ВКС, по 
тълк.д. № 6/2013г. на ОСГТК; 

Разглеждането на делата по чл.130 от СК в открито, а не 
закрито съдебно заседание, който начин на процедиране 
значително забавя крайния съдебен акт по охранително 
производство, което няма състезателен характер. Следва да се 
прецени, доколко така установеният в РС-Ловеч начин за 
разглеждане на посочените дела не противоречи на вида на делото, 
който пък следва да бъде съобразен с разпоредбата на чл.80, ал.1, 
т.2 от ПАС. 

На проведено общо събрание съдиите са запознати с 
резултата от извършената проверка, констатациите и препоръките в 
Акт от 29.07.2019 г., като председателят на съда в срок / с писмо 
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изх.№ 5831/12.08.2019 г./ е уведомил Главния инспектор на ИВСС 
за изпълнение на дадените препоръки. 

 През м.май 2019 г. в РС – Троян също беше извършена 
комплексна планова проверка по заповед № ПП-01-30/21.05.2019 г. 
на Главния инспектор на ИВСС, с обхват на проверката анализ и 
оценка на цялостната дейност на РС – Троян, вкл.организацията на 
административната дейност на съда, както и организацията по 
образуване, движение и приключване на гражданските дела  в 
установените срокове през периода 01.01.2017 г. – 31.12.2018 г., 
приключила с Акт № ПП-01-30/29.07.2019 г.  

Според проверяващите инспектори, организацията на 
административно–деловодната дейност и организацията на 
работата в PC Троян, а именно дейността по образуване, движение 
и приключване на дела е много добра. Посочено е, че указанията на 
председателя се спазват стриктно и точно. Констатирано е, че 
всички щатни бройки в съда са заети, че материалната база е много 
добра, че всички информационни продукти са внедрени и улесняват 
не само работата на съдиите и съдебните служители, но и 
ръководната дейност. Изложено е също, че процесът на 
администриране на делата е съобразен с изискванията на ПАС, 
разпределението на делата се извършва при спазване на принципа 
за случайния подбор, съгласно разпоредбата на чл. 9 от ЗСВ.  В акта са дадени следните препоръки: 

Да бъде снижена висящността на делата предвид 
натовареността на съда. 

Проверка редовността на ИМ по чл.129 от ГПК и 
допустимостта по чл.130 ГПК, както и разпорежданията за размяна 
на книжата и определенията по чл.140 от ГПК да бъдат 
постановявани незабавно след изтичане на срока за отговор. 

Задълбочено проучване на книжата преди съдебното 
заседание, с цел ограничаване случаите на постановени 
определения за отменен ход по същество. 

Набелязване на конкретни мерки за повишаване на броя на 
изцяло потвърдените актове. 

Стриктно спазване на императивните срокове, предвидени в 
глава ХХV от ГПК. 

Промяна наименованията на актовете за внасяне в открито 
съдебно заседание на делата за разглеждане по реда на глава ХХV 
от ГПК от определения на разпореждания с оглед разпоредбата на 
чл.312, ал.2 ГПК. 
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Уеднаквяване на противоречивата практика по делата по 
чл.390 от ГПК и съобразяване с практиката на ВКС, въведена с TP 
№ 6 от 14.03.2014 г. на ВКС по т. д. № 6/2013 г. на ОСГТК. 

Необходимостта от внасяне в открито заседание на ч.гр.д. по 
чл.130 от СК с оглед факта, че производството е едностранно 
охранително, а не състезателно и забавяне произнасянето по 
направеното искане чрез внасяне на делото в открито с.з. 

Предвид броя на отводите, прецизиране на действителните 
обстоятелства по чл.22 от ГПК, пораждащи основателно съмнение в 
безпристрастието на съдиите. 

Общо събрание на съдиите е обсъдило препоръките, дадени 
от Инспектората към ВСС и са набелязани мерки за тяхното 
изпълнение.  

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

предоставена за стопанисване от Висш съдебен съвет на Окръжен 
съд – гр.Ловеч. Осъществено е добро разпределение на съдийските 
кабинети, канцелариите и заседателните зали. Всеки съдия е в 
самостоятелен кабинет, обезпечен с компютър, принтер и 
обзавеждане. Всички служители са по двама в канцелария, а 
съдебните заседания се провеждат в 4 зали, оборудвани с 
компютри и лазерни принтери. През 2019 г. е извършен ремонт на 
един съдийски кабинет. 

 Районен съд – гр.Луковит се помещава в самостоятелна 
двуетажна сграда с площ от 205 кв.м., построена през 1950 г. за 
нуждите на данъчната администрация. След преустрояването й за 
съдебна палата преди около 40 години, в нея не са правени 
съществени преустройства и реконструкции. Съдебната сграда не е 
функционално пригодена с оглед броя на работещите в нея лица и 
спецификите на правосъдната дейност. Освен че е налице недостиг 
на работни помещения, съществуващите не отговарят на 
изискванията за минимална работна площ. Състоянието на 
сградата не предполага здравословни и безопасни условия на труд 
и не съответства на изискванията за достъпност и сигурност. 

С Договор № 58 от 27.08.2018 г., сключен между ВСС и 
Областна администрация гр.Ловеч, на основание чл. 15, ал. 2, изр. 
2, във вр. с ал. 1 от Закона за държавната собственост (ЗДС), чл. 6, 
ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната 
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собственост и заповед № 01-08-74/ 27.08.2018 г. на Областния 
управител на област Ловеч, се предоставя безвъзмездно и 
безсрочно за управление на ВСС, за нуждите на Районен съд 
Луковит, част от недвижим имот - частна държавна собственост 
(подробно описан в договора), актуван с АЧДС № 2530/ 17.12.2010г. 
и Акт № 2958/ 02.03.2017 г. за поправка на АЧДС № 2530/ 17.12.2010 
г., находяща се в поземлен имот с идентификатор 44327.502.2205 
по КККР на гр.Луковит, с административен адрес: гр.Луковит, ул. 
„Милин камък“ № 2. 

С протокол за предаване на имота държавна собственост, на 
основание Договор № 58 от 27.08.2018 г., на 10.09.2018 г. е 
извършено фактическото предаване и приемане на държавен имот, 
находящ се в гр.Луковит, ул. „Милин камък“ № 2. 

След проведена процедура по избор на изпълнител, на 
11.11.2019 г. е сключен Договор за обществена поръчка за 
проектиране между Районен съд – Луковит, като „възложител” от 
една страна, и Обединение ДЗЗД „Горна Оряховица – 2015-2020“, 
със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Проф. Цветан 
Лазаров“ №152, ет. 4, ЕИК 176864183, представлявано от 
Константин Рачев Косев, в качеството му на представляващ 
обединението, като „изпълнител” от друга страна. 

Към момента се извършват действия от страна на 
изпълнителя-проектант за изпълнение на обществената поръчка, 
като във връзка с извършеното проектиране са разработени няколко 
варианта за планова организация на сградата за Районен съд – 
Луковит. По този повод се извършва предварително съгласуване на 
плановите варианти с представители на Министерство на 
икономиката, Министерството на правосъдието и с представители 
на Главна дирекция „Охрана“ при Министерство на правосъдието. 
 Районен съд – гр.Тетевен заедно с РП – Тетевен се 
помещава в триетажна сграда, която е сравнително нова и 
функционална. Битовите условия за работа в съдебната сграда са 
много добри, има две съдебни зали, работни кабинети, канцеларии, 
адвокатска стая, обособена канцелария за класифицирана 
информация, арестантско помещение. За да се поддържа тази 
сграда, ежегодно възниква нуждата от ремонтни действия, от 
модернизация, от дейности по нейното обезопасяване, 
приспособяване на части от сградата за ползване от инвалиди. 

През 2019 год. са продължили усилията на административното 
ръководство на РС-Тетевен за осигуряване на средства за 
извършване на ремонт на покривната конструкция и фасадните 
стени на сградата. 
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През месец октомври 2019 г. е представен технически проект 
за основен ремонт и реконструкция на покрива на съдебната сграда, 
както и КСС, но предстои довършването на инвестиционния проект 
и внасянето му за одобрение от ОБЕСУТ при Община – Тетевен. 

След дадени предписания от РС „Противопожарна 
безопасност и защита на населението” – гр.Тетевен, през 2019 г. са 
осигурени средства и закупени 13 бр. стойки за пожарогасители и 4 
бр. автомати за затваряне на врати. 

Въз основа на направено искане до ВСС за осигуряване на 
средства за изграждане на пожароизвестителна система на 
съдебната сграда, е получен отговор от ВСС за взето решение за 
провеждане на обществена поръчка. 

В сградата на съда има изградена локална компютърна мрежа, 
покриваща изцяло необходимостта от автоматизиране на работните 
места, като за целта разполага с 3 сървъра, 25 работни станции, 2 
копирни машини, които се ползват и като системни принтери, 22 
лазерни принтера и два скенера. И двете съдебни зали на съда 
разполагат с информационни табла и озвучителна техника.  

 Районен съд – гр.Троян не заема самостоятелна сграда, а е 
разположен в едноетажна сграда, построена през 1972 г. и свързана 
със сградата на Община-Троян. Същата е предоставена 
безвъзмездно за нуждите на РС Троян и РП Троян. За сградата е 
издаден Акт за държавна собственост № 1897/29.04.2005 г. РС – 
Троян разполага с две съдебни зали, напълно оборудвани 15 
кабинета и деловодства, както и самостоятелни помещения за 
архив, регистратура за класифицирана информация и съхраняване 
на веществените доказателства. В обособена част от сградата, с 
отделен вход, се помещават Службата по вписвания и Държавен 
съдебен изпълнител. Поради крайно ограничената площ, с която 
разполага съдът, през 2004 г. е поставен въпросът пред ВСС за 
строеж на съдебна палата. Проблемите са поставяни многократно и 
на вниманието на Министерство на правосъдието, но без резултат. 

Съдът е обезпечен и оборудван с необходимата техника, 
софтуерни продукти и сървъри, които се поддържат и актуализират.  

Посочена е необходимостта от още 1 бр. сървър и 5 бр. 
компютърни конфигурации за подмяна на морално и технически 
остарели и неотговарящи на нарасналите изискванията към 
хардуера от страна на използвания системен и приложен софтуер. 
За СИС, която се помещава в отделна сграда, следва да се закупи 1 
бр. копирна машина. 

През 2019 г. РС е изпълнил всички необходими стъпки за 
присъединяване към Единния портал за електронно правосъдие. 
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Във всички районни съдилища е изградена и функционира 
локална мрежа, която свързва наличните компютри и позволява 
подобряване на работата и взаимодействието между служителите и 
съдиите. 

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

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

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

Във връзка с дадените препоръки в Акт за резултати от 
извършената тематична проверка в Окръжен съд – Ловеч от ИВСС 
по образуване, движение и приключване на делата по 
несъстоятелност, образувани през 2014 г., 2015 г. и 2016 г. и 
решение от 03.01.2019 г. на ОС на съдиите, разглеждащи дела по 
несъстоятелност, е издадена Заповед № 125/19.02.2019 г., с която 
са предприети следните мерки: 

1. Да се спазва стриктно разпоредбата на чл.674, ал.2 от ТЗ за 
незабавно свикване на събрание на кредиторите с дневен 
ред по чл.677, т.8 от ТЗ в хипотезите на чл.630, ал.2, чл.632, 
ал.1 и чл.272а от ТЗ. 

2. Да се предприемат действия по висящите производства по 
несъстоятелност, като се изискат становища от синдиците и 
кредиторите по тяхното приключване и се преценява във 
всеки конкретен случай дължимостта на възнаграждението 
на синдика за съответния месец. 

3. Да се извърши преценка по всяко конкретно дело и се 
изиска становище от кредиторите за дейността на синдика, 
с оглед упражняване на правомощията по чл.657, ал.2 от 
ТЗ. 

4. Съдебния деловодител във фирмено отделение да 
докладва ежемесечно на съответния съдия делата, по които 
синдикът не е изпълнил задълженията си по чл.659, ал.2 от 
ТЗ и да докладва своевременно делата, по които съдът 
следва да се произнесе след изтичането на определен срок. 
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Със заповед № 30/30.01.2019 г. са утвърдени Вътрешни 
правила за здравословни и безопасни условия на труд. 

Издадена е заповед № 122/18.02.2019 г., с която след решение 
на Общото събрание на съдиите при ОС Ловеч са актуализирани 
Вътрешните правила за работа с централизираната система за 
случайно разпределение на делата. 

Със Заповед № 130/21.02.2019 г. във връзка с чл.5, ал.1 от 
Споразумение между Висш съдебен съвет и Национална агенция по 
приходите за осигуряване на достъп на органите на съдебна власт 
до електронните услуги на НАП и изпълнение на разпоредбата на 
чл.47, ал.3 от ГПК, са  определени трима служители на Окръжен съд 
– Ловеч (крайни потребители), които да извършват справки. 

Издадена е Заповед № 153/12.03.2019 г., с която утвърдени 
Вътрешни правила за използване на специализирано помещение за 
разпит/изслушване на деца за целите на наказателния и 
гражданския процес от Окръжен съд – Ловеч, Районен съд – Ловеч, 
Районен съд – Троян, Районен съд – Тетевен, Районен съд – 
Луковит, Окръжна прокуратура – Ловеч, Районна прокуратура – 
Ловеч, Районна прокуратура – Троян, Районна прокуратура – 
Тетевен, Районна прокуратура – Луковит, ОД на МВР – Ловеч, РУ на 
МВР – Ловеч, РУ на МВР – Троян, РУ на МВР – Тетевен, РУ на МВР 
– Луковит, Дирекция „Социално подпомагане” – Ловеч и други. 

Издадена е заповед № 184/09.04.2019 г., с която са изменени 
Правилата за изплащане възнаграждения на вещи лица, съдебни 
заседатели и свидетели в Окръжен съд – Ловеч. 

Със Заповед № 221/30.04.2019 г. на Председателя на съда, 
считано от 02.05.2019 г. е разпоредено, събирането на вземанията 
на органите на съдебната власт да се възлагат на Държавните 
съдебни изпълнители при Районен съд гр. Ловеч. 

Със Заповед № 479/25.10.2019 г. са определени  лица като 
представители в Групата по условия на труд от страна на 
работодателя, на които е възложено: да участват в заседанията и 
работата на Групата по условия на труд; да дават становища в 
областта на здравето и безопасността при работа в процеса на 
работа на Групата по условия на труд; да участват в 
разработването на вътрешните актове на организацията, свързани с 
безопасни и здравословни условия на труд; да консултират и 
подпомагат работодателя по прилагане на изискванията за 
осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд при 
организиране и осъществяване на трудовата дейност; да участват в 
бюджетирането на дейности, свързани със здравето и 
безопасността при работа. 
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Издадена е Заповед № 480/25.10.2019 г., с която е определен 
съдебен служител за  длъжностно лице по безопасност и здраве 
към Окръжен съд – Ловеч.  

Със Заповед № 481/25.10.2019 г. Татяна Генова Митева, на 
длъжност Зам. административен ръководител – Зам. председател 
на Окръжен съд гр. Ловеч, е определена да представлява 
Административния ръководител в Групата по условия на труд в 
качеството си на Председател на Групата по условия на труд. На 
същата е възложено да участва от името на Административния 
ръководител в работата на Групата по условия на труд, да дава 
становища, да взима решения, както и да подписва документи в 
областта на здравето и безопасността, свързани с работата на 
Групата по условия на труд и гарантирането на минималните 
изисквания за здраве и безопасност при работа; да участва в 
бюджетирането на дейностите по здраве и безопасност и да 
одобрява финансови операции, пряко свързани с дейности по 
здраве и безопасност след обсъждането им в рамките на групата и с 
председателя на съда; да контролира работата на Групата по 
условия на труд и да запознава Административния ръководител с 
взетите решения. 

Със Заповед № 482/25.10.2019 г. на основание чл.16 от Закона 
за здравословни и безопасни условия на труд и във връзка с 
Наредба № 5/11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността за 
извършване на оценка на риска и чл.86, ал.I, т.1 от Закона за 
съдебната власт, е разпоредено да започне изпълнението на 
утвърдената Програма за извършване оценка на риска в Окръжен 
съд – Ловеч. 

Със заповед 483/25.10.2019 г. на основание чл.11, ал.3 и чл.20, 
ал.3, т.11 от Наредба № 5/ 11.05.1999 г. за реда, начина и 
периодичността за извършване на оценка на риска и чл.86, ал.I, т.1 
от Закона за съдебната власт са определени случаите, при които  
Оценката на риска да се преразглежда. 

Издадена и Заповед № 513/25.11.2019 г., с която на основание 
чл. 86, ал. 1, т. 1 и т. 11 от Закона за съдебната власт, Становище 
относно „длъжностно лице по защита на личните данни”, прието с 
протокол от проведената на 11.11.2019 г. работна среща на 
административните ръководители на съдилищата от 
Великотърновски апелативен район и в изпълнение на решение на 
Комисия „Съдебна администрация” към Съдийската колегия на ВСС 
по протокол № 16/07.10.2019г., т.12, с която служителят „Връзки с 
обществеността” при Окръжен съд гр. Ловеч е определен за 
„длъжностно лице по защита на личните данни”, което да 
осъществява функциите си в Окръжен съд гр. Ловеч и района на 
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Окръжен съд гр. Ловеч. Със същата заповед е възложено на 
системния администратор при Окръжен съд гр. Ловеч, да изпълнява 
функциите на длъжността „длъжностно лице по защита на личните 
данни” до завръщането на Петя Иларионова от отпуск поради 
бременност и раждане. 

Със заповед № 122/18.02.2019 г. са актуализирани 
Вътрешните правила за работа с централизираната система за 
случайно разпределение на делата. 

Ежемесечно в служба „Съдебно деловодство” от страна на 
съдебния администратор и системния администратор се извършват 
контроли в изпълнение на утвърдените от Административния 
ръководител „Правила за мониторинг на СФУК” в ОС Ловеч. 
Проверката обхваща делата с ненаписани съдебни актове, 
ненасрочените дела, регистъра на отводите, деловодните книги, 
правилното отразяване на коефициентите за тежест в СИНС, 
книгите са присъди, касовата наличност и др. 

През 2019 г. от страна на председателите на районните 
съдилища също са предприети редица мерки за подобряване на 
работата.  В Районен съд Ловеч през отчетния период са издадени 
редица заповеди от административния ръководител и създадени 
вътрешни правила със съдействието на съдебния администратор, 
които са насочени към подобряване дейността на съда като цяло и 
по-добър контрол върху работата на отделните звена в 
администрацията на съда.  

Издадена е заповед № 3/08.01.2019 г., с която 
адм.ръководител е определил две комисии, които да извършат 
инвентаризация на всички граждански, наказателни дела и 
изпълнителни дела за предходната 2018 г. 

Със заповед №13/31.01.2019 г. са утвърдени вътрешни 
правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на 
труд. 

Издадена е заповед № 55/01.03.2019 г., с която съдия Галя 
Маринова е изключена от разпределението на конкретно посочени 
видове дела за периода 15.03.2019 г. – 15.04.2019 г. 

Със заповед № 56/12.03.2019 г. са утвърдени вътрешни 
правила за използване на специализирано помещение за 
разпит/изслушване на деца за целите на наказателния и 
гражданския процес. 

Със заповед № 66/12.06.2019 г. е обявен конкурс за 
назначаване на съдебен служител на длъжността „съдебен 
секретар”, а със заповед № 71/04.07.2019 г. е обявен конкурс за 



 87 

назначаване на съдебен служител на длъжността „завеждащ 
служба” в СИС. 

Издадена е заповед № 75/30.07.2019 г., с която са утвърдени 
актуализирани вътрешни правила за случайно разпределение на 
делата през периода на съдебната ваканция. 

Със заповед № 78/07.08.2019 г. са утвърдени актуализирани 
вътрешни правила за разпределение на делата чрез ЦСРД. 

Издадена е заповед № 79/08.08.2019 г., с която е уредено 
преразпределянето на случаен принцип на делата по глава 25 
„Бързи производства” по ГПК, както и на гражданските дела по 
общия ред при отсъствие на първоначално определения докладчик. 

Със заповед № 90/10.10.2019 г. е обявен конкурс за 
назначаване на съдебен служител на длъжността „счетоводител”. 

Издадена е заповед № 102/18.12.2019 г., с която 
адм.ръководител е определил комисия, която да извърши 
инвентаризация на активите и пасивите на РС-Ловеч. 

Със заповед №105/18.12.2019 г. са утвърдени вътрешни 
правила за създаване на личен потребителски профил и достъп до 
електронни съдебни дела в Единния портал за електронно 
правосъдие/ЕПЕП/.  В Районен съд Троян през отчетния период председателят е 
издал също заповеди, насочени към подобряване дейността му. 
Утвърдени са със заповед на председателя на съда Вътрешни 
правила за здравословни и безопасни условия на труд в Районен 
съд-Троян, както и Вътрешни правила за вида, издаването, 
подмяната, съхранението и отчета на служебните карти на 
магистратите и съдебните служители в Районен съд – Троян, 
Пояснителни сведения № 1 към Вътрешните правила за 
сформиране и използване на средствата по централизирания фонд 
СБКО за подпомагане на магистрати и съдебни служители в 
Районен съд-Троян. 

Утвърдени са също Вътрешни правила за извършване на 
звукозапис и Вътрешни правила на Районен съд – Троян за достъп 
до електронни съдебни дела в Единния портал за електронно 
правосъдие на Висшия съдебен съвет на Република България. 

Актуализирани са правила за изплащане на възнагражденията 
на вещи лица, съдебни заседатели и свидетели. 

Със заповед председателят на съда е определял график за 
редовните и извънредни заседателни дни и дежурствата на 
съдиите, като дежурствата на съдиите в почивните и в празничните 
дни, ведно с определен дежурен съдебен секретар, се определяха 
със заповед на председателя. 

През отчетния период е утвърден и Оперативен план за 



 88 

дейността на Районен съд – Троян през 2019 година, като част от 
Стратегическия план за дейността на Районен съд – Троян в 
периода 2019 година – 2021 година. 

Председателят на съда на всеки 6 месеца извършва анализ на 
причините за отвод на съдиите и упражняван ежемесечен контрол 
върху спрените производства.  

През 2019 година е продължила традицията за провеждане на 
периодични общи събрания и неформални срещи на съдиите за 
обсъждане на противоречива съдебна практика, причините за 
отменени и изменени съдебни актове, набелязване на мерки за 
изпълнение на препоръките на Инспектората към ВСС, коригиране 
на групите дела и процентите натовареност с оглед недопускане 
някои от съдиите да са по- натоварени от други. 

Главният счетоводител на съда ежемесечно извършваше 
анализ на финансовите разходи и следеше за спазването на 
Превантивните мерки за финансова стабилизация. 

През отчетния период е изпълнявана Стратегията за 
управление на риска и Инструкция за управление на риска в 
Районен съд – Троян. Идентифицирани и оценени са съществените 
рискове, застрашаващи постигането на стратегическите цели на 
съда и са документирани в риск-регистър. Актуализирни се много 
вътрешни правила и процедури в съответствие с изменение на 
нормативните изисквания. 

В началото на годината е извършена инвентаризация на 
наличността на делата в съдебното деловодство съгласно чл.93 от 
ПАС, както и проверка на веществените доказателства на 
основание чл. 131 от ПАС. 

В края на годината е извършена инвентаризация на активите и 
пасивите на съда. 

Интернет страницата на съда се актуализира непрекъснато, 
публикуват се календар на насрочените съдебни заседания и 
постановените съдебни актове. На разположение на гражданите са 
формуляри в електронен вид, има информация за тарифите за 
дължимите държавни такси и банковите сметки на съда. В Районен съд Тетевен за подобряване работата както на 
магистратите, така и на отделните служби, през отчетния период са 
издавани регулярно заповеди от Административния ръководител на 
съда. 

Посочени са Заповед №63/16.05.2019 г. на Административния 
ръководител на РС-Тетевен за изменение и допълнение на 
Вътрешни правила за реда и начина на събиране на публичните 
вземания в РС-Тетевен, Заповед № 93/27.08.2019 г. на 
Административния ръководител на РС-Тетевен във връзка с дадени 
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задължителни предписания от ТД на НОИ  - Ловеч, с която са 
определени като обект на предварителен контрол актовете, 
свързани с трудови правоотношения в РС - Тетевен, Заповед 
№126/19.11.2019 г. във връзка с Решение на Пленума на ВСС за 
съкращаване на един незает щат „Съдия“ в РС-Тетевен и 
изменение на Вътрешни правила за разпределение на дела на 
принципа на случайния подбор в РС-Тетевен. 

След констатирани проблеми при връчване на съдебни книжа 
от служители на Кметства на териториите на Община Тетевен и 
Община Ябланица, на 01.03.2019г. е организирано обучение от 
Районен съд-Тетевен /с участие на магистрати и съдебни 
служители/ на служители в посочените кметства /участници в 
обучението 22-ма служители от кметства/, имащи задължение за 
връчване на призовки и съдебни книжа .В резултат на обучението е 
констатирано известно подобряване на срочността и качеството на 
изпълнение на дейността по връчване на съдебни книжа.  

През отчетния период са приети и Вътрешни правила за 
определяне на реда за откриване на набирателни сметки, набиране, 
ползване и отчитане на чуждите средства в лева и валута в РС-
Тетевен, утвърдени със заповед на Административния ръководител 
на РС - Тетевен № 69/05.06.2019 г. 

 
 
 ХІ. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ 2014-2020 
 
В Окръжен съд Ловеч през отчетния период на щатната 

длъжност „експерт връзки с обществеността”, считано от 03.06.2019 
г. е назначена Петя Иларионова. С цел удовлетворяване 
очакванията на обществото да получава разбираема и обективна 
информация, която да повиши доверието в работата на съдебната 
система, на 19.06.2019 г., Председателят на ОС – Ловеч представи 
на местните медии г-жа Иларионова. На срещата беше обсъден 
координационен механизъм за получаване на информация относно 
дейността на съда и районните съдилища от съдебния район.  

През 2019 г. беше създаден и Фейсбук-профил на ОС – Ловеч. 
Във връзка с комуникационната стратегия на съда и 

заложените индикатори за изпълнение, през 2019 г. са подадени 
шест заявления за достъп до обществена информация, като по пет 
от тях е предоставен достъп до поисканата обществена 
информация, а по едно е отказан. 
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За поредна година окръжният съд се включи в 
образователната програма на МОН и ВСС „Съдебната власт – 
информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и 
прокуратури“, чиято цел е повишаване правната култура на 
учениците. В рамките на програмата съдиите Йовка Казанджиева, 
Иван Иванов и Пламен Пенов проведоха обучение на разпределени 
в целеви групи ученици под формата на лекционен курс, което 
завърши с един симулативен процес. 

По традиция през 2019 г. в Окръжен съд Ловеч бяха проведени 
два дни на отворените врати. Първият беше на 16 април по повод 
Деня на Българската конституция и юриста, а вторият – на 11 
октомври по повод 140 години от създаването на ОС Ловеч. 

В продължение на 20 дни на втория етаж на съдебната палата 
във връзка с тази годишнина, беше подредена изложба за 
историята на съда, организирана съвместно с Държавен архив – 
Ловеч. На 8 ноември по повод 140 години от създаването на ОС 
Ловеч беше организирана и среща на настоящи и бивши 
магистрати, правораздавали на територията на съдебния район. 

На 30 септември Общото събрание на съдиите при ОС Ловеч 
излезе със становище по повод лични нападки и призиви за 
саморазправа със съдебен състав от САС. 

През цялата година на интернет страницата на съда е 
публикувана актуална информация за дейността на съда, за 
насрочените за разглеждане дела с обществен интерес, датите за 
които са отложени и причините за това. 

Информацията на сайта на съда се обновява своевременно в 
частта насрочени за разглеждане дела и обявени съдебни актове, 
обяви за публична продан, обявени конкурси, информация на 
банковите сметки на съда, публикувани са вътрешни правила, 
годишните отчетни доклади за дейността на съда и др. Ежедневно и 
по конкретен повод се обновява информацията и във фейсбук 
страницата на съда. 

От месец декември беше пусната в експлоатация новата 
интернет страница на Окръжен съд - Ловеч. 

През отчетната година до ВКС са изпратени становища на 
съдиите от Окръжен съд Ловеч във връзка с предложения за 
издаване на тълкувателни решения на ОС на НК, на ГК и ТК на ВСС. 

До ВСС, Инспектората към ВСС и АС Велико Търново са 
изпратени статистически справки за дейността на съда, за неговата 
кадрова и материална обезпеченост, а до Инспектората към ВСС и 
информация по движението на конкретни дела. 

В съответствие с изискването на чл.64 от ЗСВ и при спазване 
на Закона за личните данни, ежедневно бяха публикувани 
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постановените съдебни актове, като справка може да бъде 
направена чрез „ЦУБИПСА”. 

В настоящия доклад са очертани основните моменти и 
проблеми в работата на съдилищата от Ловешкия съдебен район 
през 2019 год. От направения анализ може да се обобщи, че и през 
този отчетен период се запазиха традиционно високите показатели 
за качествено и бързо правораздаване, и следва да бъде дадена 
положителна оценка за работата на всички съдии и председателите 
на районните съдилища за създадената организация на 
административната дейност. 

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

Считам, че всички имаме нужната мотивация и качества, за да 
запазим и през настоящата година постигнатите резултати и 
отговорим на очакванията на гражданите за прозрачно, предвидимо 
и справедливо правораздаване. 

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