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Годишният отчетен доклад е изготвен на основание чл. 106, ал. 1, т. 14 от
Закона за съдебната власт и в съответствие с Указания на Висш съдебен съвет за
структурата и обхвата на годишните доклади и отразява дейността на Апелативен
съд – Велико Търново, за прилагане на Закона и дейността на съдилищата.
Апелативен съд – Велико Търново осъществява правораздавателната си
дейност на територия от 17 921.40 кв. км, обхващаща централната част на Северна
България и включваща пет административни области: Велико Търново, Габрово,
Ловеч, Плевен и Русе, с брой на населението приблизително 1 017 909 души.
На територията на апелативния район работят пет окръжни съдилища:
Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен и Русе и
20 районни съдилища:
Велико Търново, Горна Оряховица, Свищов, Павликени, Елена, Габрово,
Дряново, Севлиево, Трявна, Ловеч, Троян, Тетевен, Луковит, Плевен, Левски,
Никопол, Червен бряг, Кнежа, Русе и Бяла.
В годишния отчетен доклад за 2017 година, в аналитичен вид са представени
данни, анализи и изводи, констатирани проблеми и конкретни предложения за
дейността на съда, които са съпоставени с данните от 2015 и 2016 години.
Представени и анализирани са данните от дейността на окръжните и районните
съдилища в апелативния съдебен район – Велико Търново.
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Основа за изводите за дейността на съдилищата от Великотърновския
апелативен окръг през 2017 година са сведенията в годишните доклади и
статистически отчети, както и годишните статистически отчети през последните
три години на апелативния, окръжните и районните съдилища.
Стремежът на този доклад е да даде обективна оценка за свършената
работа, да анализира съществуващите проблеми и очертае тенденциите, като на
тази база се направят предложения за подобряване на дейността. Докладът е
изготвен с ясното съзнание, че съдържащите се в него анализи и оценки поставят в
центъра на вниманието приоритетно интересите на българските граждани от
ефективно и справедливо правораздаване.
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І.1. Кадрова обезпеченост на съдии (незаети щатни бройки);
движение на кадрите.
Към 01.01.2017 г. Апелативен съд - Велико Търново е имал утвърдена щатна
численост за 17 съдии, включително председател, двама заместник-председатели и
14 съдии.
Работата си през 2017 г. Апелативен съд – Велико Търново започна със заети
шестнадесет съдийски бройки, както следва: Янко Янев - Административен
ръководител – Председател, Заместник на административния ръководител – зам.
председател и ръководител на Гражданско и Търговско отделение – Лидия
Чобанова, Заместник на административния ръководител – зам. председател и
ръководител на Наказателно отделение – Мая Маркова и съдиите, разпределени в
две отделения: Гражданско и търговско отделение – Янко Янев, Лидия Чобанова,
Поликсена Георгиева, Даниела Делисъбева, Илияна Попова, Пенка Китанова,
Христина Даскалова, Галя Маринова и Емануил Еремиев и Наказателно отделение –
Мая Маркова, Йорданка Неделчева, Румян Жеков, Милчо Ванев и Петя Стоянова Николова. Свободна е била една щатна бройка за длъжност „съдия” в Гражданско и
търговско отделение.
От 01.09.2017 г., с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет
по протокол № 33/01.08.2017 г., е освободен от длъжност съдия Милчо Методиев
Ванев – съдия в Наказателното отделение, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ.
От 01.12.2017 г., с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет
по протокол № 45/07.11.2017 г., е освободена от длъжността Заместникадминистративен ръководител - заместник-председател и съдия в Апелативен съд –
Велико Търново Лидия Чобанова, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ.
На 18.12.2017 г., 65 годишна възраст навърши и съдия Поликсена Георгиева,
която беше освободена на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ от длъжността
съдия от 18.01.2018 г. с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет
по протокол № 51/19.12.2017 г.
В края на отчетния период в Апелативен съд – Велико Търново са свободни
три съдийски щатни бройки в Гражданското и търговско отделение на съда, а от
18.01.2018 г. – след освобождаването на Поликсена Георгиева, свободните
съдийски бройки станаха четири.
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В края на отчетния период съдийският състав на Апелативен съд – Велико
Търново е: Административен ръководител – Председател - Янко Янев, Заместник на
административния ръководител – зам. председател и ръководител на Гражданско и
търговско

отделение

–

Лидия

Чобанова,

Заместник

на

административния

ръководител – зам. председател и ръководител на Наказателно отделение - Мая
Маркова, дванадесет съдии, разпределени, както следва: в Гражданското и
търговско

отделение:

съдиите

Янко

Янев,

Поликсена

Георгиева,

Даниела

Делисъбева, Илияна Попова, Пенка Китанова, Христина Даскалова, Галя Маринова
и Емануил Еремиев и в Наказателното отделение съдиите: Мая Маркова, Йорданка
Неделчева, Румян Жеков, Милчо Ванев, Петя Стоянова – Николова, Корнелия
Колева и Красен Георгиев.
Съдиите от Апелативен съд – Велико Търново са с дългогодишен юридически
и съдийски стаж и висока квалификация. Всички съдии са с ранг „съдия във ВКС и
ВАС”, с изключение на съдия Емануил Еремиев и съдия Красен Георгиев.

Име, Фамилия
Янко Янев
Мая Маркова
Йорданка Неделчева
Румян Жеков
Поликсена Георгиева
Даниела Делисъбева
Илияна Попова
Пенка Китанова
Христина Даскалова
Галя Маринова
Петя Стоянова-Николова
Корнелия Колева
Емануил Еремиев
Красен Георгиев

Ранг
ВКС
ВКС
ВКС
ВКС
ВКС
ВКС
ВКС
ВКС
ВКС
ВКС
ВКС
ВКС
АС
АС

и
и
и
и
и
и
и
и
и
и
и
и

ВАС
ВАС
ВАС
ВАС
ВАС
ВАС
ВАС
ВАС
ВАС
ВАС
ВАС
ВАС

Юридически стаж
Год.
Мес.
Дни
19
3
16
38
7
19
39
8
5
37
5
22
41
7
27
35
4
0
34
8
4
40
11
12
24
11
9
27
2
0
21
2
1
23
8
5
22
0
26
22
10
2

Магистратски стаж
Год.
Мес.
Дни
18
3
16
33
1
18
38
8
5
31
9
0
40
4
5
34
4
0
28
7
21
25
0
17
18
6
16
26
2
0
19
6
16
23
2
5
9
4
8
15
4
1

При това кадрово състояние през отчетната година са отработени 180
човекомесеци,

изчислени

съобразно

указанията

на

Висш

съдебен

съвет.

Натовареността по щат по отношение на делата за разглеждане е 8.23 при 7.69 за
2016 г. и 6.91 за 2015 г., а по отношение на свършените дела 7.36 при 6.97 за 2016
г. и 6.03 за 2015 г. Действителната натовареност на съда за 2017 г. е 9.32, при 8.08
за 2016 г. и 8.25 за 2015 г. по отношение на делата за разглеждане и 8.34 за 2017
г., при 7.33 за 2016 г. и 7.20 за 2015 г. по отношение на свършените дела.
Натовареността на съдиите през отчетната година се е увеличила в сравнение с
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предходните години поради по-големия брой постъпили и решени дела, както и
поради намаления съдийски състав.
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І.2. Кадрова обезпеченост на съдебната администрация. Брой на
служителите.
Утвърденият щат за общата и специализираната администрация през 2017
година беше от 25 служители, колкото и в края на 2016 година.
Към 01.01.2017 година заетите щатни бройки бяха 24. Незаета беше щатната
бройка за „съдебен помощник”.
С решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №
26/06.12.2016 г., бе приет Класификатор на длъжностите в администрацията на
съдилищата, на основание чл. 341 от ЗСВ и Правилата за прилагането му,
утвърдени с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол №
26/06.12.2016 г. Със Заповед № 38/25.01.2017 г. на административния ръководител
е утвърдена нова организационна структура на администрацията в Апелативен съд
– Велико Търново в съответствие с Правилата за прилагане на класификатора на
длъжностите в администрацията на съдилищата и е одобрена Система за
организация на работата в съда по утвърдената организационна структура. Със
Заповед № 57/03.02.2017 г. на административния ръководител на съда е одобрено
щатно разписание на съдебната администрация в сила от 01.02.2017 г., след
проведено обсъждане от Общото събрание на Апелативен съд –Велико Търново,
протокол № 1 от 03.02.2017 г.
Съгласно новата организационна структура щатните длъжности в съдебната
администрация са разпределени, както следва:
Ръководни длъжности – 4 бр. - съдебен администратор, главен счетоводител,
административен секретар и Завеждащ служба „Съдебно деловодство”.
Специализирана администрация – 15 бр. – 3 бр. съдебни помощници, 6 бр.
съдебни секретари и 6 бр. съдебни деловодители;
Общата администрация на съда се състои от три експертни длъжности –
системен администратор, връзки с обществеността и касиер-счетоводител и три
технически длъжности – шофьор-домакин и двама чистачи.
В Апелативен съд – Велико Търново е структурирана служба „Съдебно
деловодство”, в която работят шестте съдебни деловодители и Завеждащия служба
„Съдебно деловодство”. Пет от съдебните деловодители работят по обработването
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на съдебните дела, а съдебният деловодител Нели Кирилова - Боянова завежда
регистратурата на съда.
През 2017 г. движението на кадри в рамките на утвърдения щат на
съдебната администрация бе следното:
От 13.02.2017 г., след проведен конкурс, на свободната щатна бройка за
„съдебен помощник” е назначена Калина Стоянова Гроздева.
От 01.11.2017 г. е прекратено трудовото правоотношение на основание чл.
326, ал. 1 от КТ на Величка Тодорова Петрова – съдебен секретар.
За „съдебен секретар” от 14.11.2017 г., на основание чл. 343, ал. 2 от ЗСВ е
преназначена Милена Гушева, която до тази дата е изпълнявала същата длъжност
в Окръжен съд – Велико Търново;
Голяма част от съдебните служители в Апелативен съд – Велико Търново са
натоварени да изпълняват и допълнителни дейности, поради липса на щатове за
тях. Въпреки това, при изпълнение на служебните си задължения и в отношенията
си с колегите, проявяват колегиалност, работят за подобряване на качеството на
административната

дейност

и

обслужването

на

гражданите

при

спазване

изискванията на ЗСВ, Правилника за администрацията в съдилищата и Етичния
кодекс на съдебния служител.
Функциите на Служител по сигурността на информацията и през 2017 г. се
изпълняват от съдебния администратор Дочка Узунова, който е назначен и за
финансов контрольор, дейността на Завеждащ регистратура за класифицирана
информация от Марияна Тодорова - Завеждащ служба „Съдебно деловодство”, а
и.ф. служител по сигурността на автоматизираните информационни системи
продължава да бъде системният администратор Светослав Данчев. Назначеният на
длъжност „шофьор” съдебен служител Недко Недялков, освен преките си
задължения, извършва снабдяването, отчитането и съхранението на материалните
запаси, както и връчването на призовки и съдебни книжа в района на града по
дела на Апелативен съд – Велико Търново. Съдебният секретар Тодора Пашова
отговаря за спазване на здравословните и безопасни условия на труд съгласно
Закона за здравословни и безопасни условия на труд, води здравните досиета на
съдиите и съдебните служители и извършва инструктажите по охрана на труда. От
средата на годината тя е натоварена да изпълнява и функциите на „архивар”.
Контролът относно обезличаване на личните данни на физическите лица по

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА АПЕЛАТИВЕН СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2017 г.

11|368

съдебни актове, които се публикуват на интернет страницата на съда и на
страницата на Уеб базирания интерфейс за публикуване на съдебни актове, с оглед
изпълнение на задълженията на съда по чл. 64 от ЗСВ, се извършва от Пламен
Караиванов – служител „Връзки с обществеността”. Той обобщава и месечните
справки за наблюдение на делата с висок обществен интерес, разглеждани от
Апелативния съд – Велико Търново, районните и окръжните съдилища във
Великотърновския апелативен район и ги изпраща до Висшия съдебен съвет.
За организация на работата на съдебните помощници са изготвени вътрешни
правила, в изпълнение на изискването на чл. 246а, ал. 3 от ЗСВ, които са
утвърдени със Заповед № 151/31.03.2017 г. на административния ръководител на
съда. От началото на годината съдебният помощник Даниела Димитрова работи в
Наказателното отделение, а Христина Минекова - Калбанова и Калина Гроздева (от
13.02.2017

г.)

в

Гражданското

и

търговско

отделение.

Със

Заповед

№

535/31.10.2017 г. на административния ръководител от 01.11.2017 г. Калина
Гроздева е разпределена в Наказателното отделение на съда. На съдебните
помощници освен изпълнение на задълженията, които са им възложени с
Вътрешните правила за организацията на работата на съдебните помощници в
Апелативен съд – Велико Търново, е възложено да извършват администриране на
наказателните, гражданските и търговски дела по описа на съда в Системата за
изчисляване на натовареността на съдиите, като определени потребители в нея.
Служба „Съдебно деловодство” се ръководи от Завеждащ служба и се състои
от шест съдебни деловодители, четирима от които обработват гражданските и
търговски дела, а наказателните дела са обработвани от един съдебен деловодител
и от Завеждащия служба „Съдебно деловодство”. Съдебният деловодител Нели
Кирилова - Боянова работи на регистратурата, като освен работата по входящата и
изходяща

кореспонденция

на

съда,

извършва

и

сканирането

на

всички

съществуващи и постъпващи по делата книжа, както и постъпващата и изготвена
кореспонденция по административната дейност. Тя приема и писмените заявления
на страните по делата или техните процесуални представители, които желаят да
ползват услугата за специализиран достъп до електронните досиета на делата в
Апелативен съд – Велико Търново, извършва проверка на самоличността на
заявителите и ги запознава с Правилата за предоставяне и ползване на
специализиран достъп до електронното досие на дело. Поради липса на
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длъжността „съдебен статистик”, съдебните деловодители изготвят и всички
видове статистически сведения по делата и атестирането на съдиите. Изготвените
статистически сведения се обобщават от Петя Хутова - Томова – съдебен
деловодител и Марияна Тодорова – Завеждащ служба „Съдебно деловодство”.
Двама от съдебните деловодители са натоварени да получават и изготвят справки
по дела от Националната база данни „Население”. Съдебните служители,
обработващи наказателни дела, са натоварени и с подаването на данни в ЕИСПП.
Съдебните деловодители обработващи дела по несъстоятелност извършват обмен
на данни между деловодната система за управление на съдебни дела „ЕМSG” и
Информационната система за производство по несъстоятелност на Министерство на
правосъдието относно образувани дела за откриване на производство по
несъстоятелност, както и основни данни за делата, приключили с обявяване в
несъстоятелност на длъжника по определени текстове от ТЗ.
В първия работен ден на всеки месец съдебните деловодители на
наказателните и граждански състави изготвят и представят на административния
ръководител с копие до съответните заместник административни ръководители
следните справки по съдии относно насрочването, движението и приключването на
делата за предходния месец: справка за ненасрочените дела с посочване на
причините за това; справка за въззивните наказателни дела, по които първото по
делото заседание е насрочено извън двумесечния срок по чл. 252, ал.1 от НПК с
данни има ли разрешение от председателя; справка за спрените дела и
основанието за спиране; справка за делата с изтекъл едномесечен срок от датата
на обявяване на делото за решаване и непредадени в канцеларията

на съда с

изготвен съдебен акт; справка за отложените дела-причини, продължителност на
производство по делото. Те следят върнатите от Върховния касационен съд, или
приключилите в Апелативния съд – Велико Търново дела да се връщат
своевременно на първоинстанционните съдилища за изпълнение на действията по
чл. 94, ал. 2 от ПАС. Водят и Регистрите за отводите по ГПК и НПК, в които
отразяват номерата на делата, по които е направен отвод, отведените съдии,
датата на направения отвод и причините за него.
Съдебните секретари – 6 на брой са разпределени, както следва: двама от
съдебните секретари участват в съдебни заседания със съдебни състави,
разглеждащи наказателни дела, а трима – със съдебните състави, разглеждащи
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граждански и търговски дела, по предварително изготвен график. При разглеждане
на наказателните дела по чл. 64 и 65 от НПК участват всички съдебни секретари по
предварително изготвен от съдебния администратор график.
Съдебните заседания се разпределят между пет съдебни секретари, двама от
съдебните секретари участват предимно в заседания, в които се разглеждат
наказателни дела, а трима – в гражданските и търговски дела, по предварително
изготвен график. В наказателните дела по чл. 64 и 65 от НПК участват всички
секретари по предварително изготвен график от съдебния администратор.
По-голямата част от служителите в Апелативен съд – Велико Търново са с
дългогодишен стаж като такива и опит. Познават работата във всички служби,
което дава възможност за взаимозаменяемост при необходимост. Новоназначените
през предходните години служители навлязоха сравнително бързо в работата с
помощта на колегите си и се справят добре с възложените им задачи.
Съдебните служители от Апелативен съд - Велико Търново изпълняват
своите задължения отговорно и в срок, проявяват инициативност, колегиалност и
поемат извънредна работа, като заместват отсъстващите си колеги, работят за
подобряване на качеството на административната дейност и обслужването на
гражданите при спазване изискванията на ЗСВ, Правилника за администрацията в
съдилищата и Етичния кодекс на съдебния служител.
През отчетния период са вземани своевременно мерки за отстраняване на
констатираните слабости в работата на служителите от помощните звена и
канцелариите на съда.
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І.3. Квалификация на съдии и съдебни служители.
Съдии
През 2017 година съдиите от Апелативен съд-Велико Търново преминаха
следните обучения:
Янко Янев – Участие в обучение „Актуални промени в Търговския закон”;
Участие

в

конференция

дисциплинарна

практика

„Подобряване
в

съдебната

на

процедурите

система”;

„Ролята

по

атестация

и

на

Евроджъст

в

международното сътрудничество по наказателни дела; Участие в заседание на
Гражданския съвет

към

Висшия

съдебен съвет;

Участие

в заседание на

Гражданския съвет към Висшия съдебен съвет; Участие в кръгла маса на тема:
„Прилагането на чл. 5 от ЕКПЧ в българското законодателство и практика наказателно-правни,

гражданско-правни

и

административно-правни

аспекти”;

Участие в Посещение в Съда на ЕС в Люксембург, организирано от Националния
институт на правосъдието.
Галя Маринова – Участие в 15-та годишна среща на Европейската съдебна
мрежа по граждански и търговски дела в гр. Брюксел, Белгия; Участие в 63-та
редовна среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по
граждански и търговски дела.; Участие в обучение: „Достъпната жизнена и
архитектурна среда условие за ефективна интеграция на хората с увреждания.
Разумни улеснения и други принципи. Практика на ЕСПЧ. Международни актове,
посветени на човешките права. Защита на човешките права съгласно Европейското
законодателство.

Задължения

на

държавите-членки

на

ЕС.

Вътрешна

законодателна уредба в Република България”; Участие в Участие в Редовна среща
на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски
дела, проведено в гр. Брюксел, Белгия; електронни дистанционни обучения:
„Граматика”,

„Конфликт

на

интереси

-

административноправни

аспекти”,

„Медицинско право в правораздаването”.
Обучение на тема „Актуални промени в Търговския закон” преминаха и
съдиите: Лидия Чобанова, Христина Даскалова и Галя Маринова.
В обучение на тема „Актуални промени в НПК” взеха участие съдиите Янко
Янев, Мая Маркова, Йорданка Неделчева, Румян Жеков, Корнелия Колева, Петя
Стоянова - Николова и Красен Георгиев.
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По инициатива на Апелативен съд - Велико Търново, съвместно с
Националния институт на правосъдието, се проведоха две регионални обучения
през 2017 година.
Участие в обучението „Защита на потребителите. Колективни искове по ГПК.
Неравноправни клаузи в договорите.” взеха съдиите, разглеждащи граждански и
търговски дела: Янко Янев, Лидия Чобанова, Пенка Китанова, Илияна Попова, Галя
Маринова и Емануил Еремиев.
Темата на обучението, ориентирано към наказателната материя, беше
„Актуални промени в НПК”, в което взеха участие Янко Янев, Мая Маркова,
Йорданка Неделчева, Румян Жеков, Петя Стоянова - Николова, Корнелия Колева и
Красен Георгиев.
Съдиите от Апелативния съд участваха и в други Регионални обучения:
В обучението „Режим на имуществените отношения между съпрузите
съгласно СК. Актуални въпроси на наследственото право. Регламент 650/2012.
Европейско удостоверение за наследници" взеха участие: Янко Янев, Лидия
Чобанова, Галя Маринова и Емануил Еремиев.
Обучението на тема „Съкратено съдебно следствие по реда на Глава 27 НК”
премина с участието на съдиите Мая Маркова, Корнелия Колева и Петя Стоянова.
Съдебни служители
През 2017 година съдебните помощници от Апелативен съд – Велико
Търново участваха в голям брой – предимно електронни обучения. Съдебният
помощник Даниела Димитрова участва в пет обучения, Христина Минекова –
Калбанова – в девет, а Калина Гроздева – в 15 обучения. Съдебните помощници
Даниела Димитрова, Христина Минекова - Калбанова участваха в организираните
от Апелативен съд –Велико Търново регионални обучения на тема: „Защита на
потребителите. Колективни искове по ГПК. Неравноправни клаузи в договорите”, а
заедно с Калина Гроздева и във второто организирано регионално обучение на
тема

„Промените

в

НПК”.

Съдебният

администратор

Дочка

Узунова

и

административният секретар Ирина Сидерова участваха в електронно обучение
„Управление на съдебната администрация”, главният счетоводител Петинка
Стоянова взе участие в организирания от Висшия съдебен съвет семинар на
главните

счетоводители.

Служителят

„Връзки

с

обществеността”

Пламен
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Караиванов участва в обучение „Комуникационни учения и изпълнение на
комуникационната стратегия на съдебната власт 2014 - 2020 г.”, Зав. Служба
„Съдебно деловодство Марияна Тодорова участва в присъствено обучение на тема
„Работа по наказателни дела” и организираното от ВСС обучение „Придобиване на
умения за попълване на единния атестационен формуляр. Съдебния секретар
Тодора Пашова премина обучение по „Безопасност и здраве при работа на
ръководния състав, длъжностните лица по безопасност и здраве при работа,
лицата провеждащи инструктажи по безопасност и здраве при работа. Както всяка
година, така и през 2017 г. бе организирано обучение от САОСВ Регионална секция
Апелативен съд – Велико Търново на тема „Административно обслужване на
гражданите в съда. Организационно поведение на съдебната администрация”. В
обучението, което се проведе в Учебна база на Върховен административен съд на
Република България село Лозенец от Апелативен съд – Велико Търново участваха
десет съдебни служители.
При проведеното атестиране на съдебните служители през месец ноември
2017 година по утвърдените в Правилника за администрацията в съдилищата
показатели, всички съдебни служители бяха оценени с най-високата оценка
„отличен”. Трима съдебни служители бяха повишени в ранг. През годината няма
постъпили сигнали, жалби или предложения относно работата на съдебните
служители.
За

бързото,

качествено,

компетентно

обслужване

и

професионално

отношение на съдебните служители от съдебното деловодство на Апелативен съд –
Велико Търново през 2017 година има изказани благодарности в книгата за мнения
и препоръки от шестима граждани – страни по дела и адвокати.
С решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол №
276/07.07.2016 г. бяха създадени работни групи за предприемане на действия по
изготвянето на Наредба по чл. 360е от ЗСВ и на проект на Наредба по чл. 360т от
ЗИД на ЗСВ. В състава им бе включен и Светослав Данчев – системен
администратор в Апелативен съд – Велико Търново, който участва активно в
дейността им с представени писмени и устни становища от технологичен характер
с оглед професионалната му квалификация, изготвяне и дискутиране на текстовете
на подзаконовите актове, обсъждане на постъпили становища от органите на
съдебната власт в рамките на обществените консултации за всеки един от
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нормативните актове: Наредба № 4 от 16 март 2017 г. за воденето, съхраняването
и достъпа до регистъра на актовете на съдилищата; Правилник за вътрешния ред
за използването на електронен подпис и електронна идентификация от органите на
съдебната власт; Наредба № 5 за организацията и реда за водене, съхраняване и
достъп до електронните дела и начинът на съхраняване на доказателствата и
доказателствените средства по делата, както и вътрешния оборот и съхраняването
на друга информация, обработвана от съдебната администрация; Наредба № 6 за
извършване на процесуални действия и удостоверителни изявления в електронна
форма. За проявения висок професионализъм при участието му в дейността на
работните групи, със Заповед

№ 485/29.09.2017 г. на административния

ръководител на Апелативен съд – Велико Търново, Светослав Данчев е поощрен с
отличие „Служебна благодарност и грамота”.

І.4. Предложения за промени в щата – мотиви.
Съдии
Щатната съдийска численост на Апелативен съд – Велико Търново се състои
от 17 магистрати, разпределени в две отделения. През последните години
постъплението на наказателни дела бележи значителен ръст. През 2017 година са
постъпили 568 наказателни дела – с 157 дела повече в сравнение с 2016 година и с
182 дела повече от постъпилите през 2015 г. Поради това, че постъплението на
наказателни дела в апелативния съд бележи една трайна тенденция на повишение
в последните години, както и в изпълнение на взетото решение на Общото
събрание на съдиите от Апелативен съд – Велико Търново, протокол №
3/25.10.2017 г. за завишаване на щатната численост на съда с един съдия, е
наложително да бъде увеличена щатната численост с една бройка „съдия” в
наказателно отделение.
Обща и специализирана администрация
Към края на 2017 година щатната численост на съдебните служители в
Апелативен съд - Велико Търново е 25 броя: 4 бр. ръководни длъжности, 15 бр.
специализирана администрация, 6 броя обща администрация, от които 3 бр.
експертни длъжности и 3 бр. технически длъжности. Няма незаети щатни
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длъжности за съдебни служители.
Съотношението на съдебни служители/съдии в Апелативен съд - Велико
Търново съобразно утвърдената щатна численост е 1.47, което е около средното за
апелативните съдилища и доста по-ниско от това на окръжните, районните и
административните съдилища.
Като имам предвид и факта, че част от политиката на Висш съдебен съвет по
управление на човешките ресурси и свързаните с нея процеси в органите на
съдебната

власт

е

оптимизиране

на

щатната

численост

на

съдебната

администрация, на съдебните служители, независимо от кое звено са те, е
възложено съвместяване на функциите на длъжности, които не са заложени в
щатното разписание, като призовкар, куриер, статистик, Завеждащ регистратура за
класифицирана информация, Служител по сигурността на информацията, Финансов
контрольор и др.
Предвид подобряване на работата по отношение на предварителната
обработка на гражданските и търговски дела, намирам, че е наложително да се
отпусне щатна бройка за длъжността „съдебен статистик”, с оглед изготвяне на
текущата

и

периодична

статистическата

отчетност,

както

и

статистическата информация по отношение на атестираните съдии.

необходимата
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/Приложение № 1/
Брой дела за разглеждане към 01.01.2017 год.

Година
2015
2016
2017

Общо останали
дела
143
179
146

Граждански
дела
111
114
91

Наказателни
дела
32
65
55

В края на 2016 година са останали неприключени общо 146 дела, от които 91
граждански и 55 наказателни. При сравнителния анализ на годините 2015 - 2017
година е видно, че броя на тези дела бележи тенденция на значително намаление
през отчетната година, както по отношение на гражданските, така и по отношение
на наказателните дела.
Останалите за разглеждане дела от предходния период представляват 9.31
% спрямо разгледаните през 2016 година дела, докато този процент за 2015 година
е 12.70. Налице е тенденция за значително намаляване на броя на делата останали
за разглеждани в следващия отчетен период.

Брой на постъпилите дела
Година

Всичко дела

Граждански дела

2015
2016
2017

1 267
1 389
1 532

881
978
964

Наказателни
дела
386
411
568

Сравнителният анализ на горната таблица показва, че и през отчетната
година продължава тенденцията на увеличение на постъпилите дела, констатирана
и през предходните 2015 и 2016 години и то с прогресивно нарастващи стойности,
като през отчетната година това увеличение се дължи изключително на
постъпилите наказателни дела. След като през 2016 г. увеличението при
постъпилите граждански дела спрямо 2015 г. бе значително с 97 дела при
увеличение с 14 дела през 2015 г. в сравнение с 2014 г., през отчетната в
сравнение с 2016 година е налице незначително намаление с 14 дела. Сега такава
тенденция

на

значително,

неколкократно

увеличение

се

наблюдава

при

наказателните дела – увеличение със 157 дела през 2017 година, при такова с 25
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дела през 2016 година и 34 през 2015 година. Това значи, че през отчетната
година постъпилите наказателни дела са се увеличили с 38 % спрямо постъпилите
такива дела през 2016 г. Това се дължи изключително промените в процесуалните
закони - ГПК (чл. 274, ал. 2) и НПК (чл. 424, ал. 1 във вр. с чл. 422, ал. 1, т. 5), с
които се промени подсъдността на голяма група дела, като вече компетентен за
разглеждането им е апелативен съд, както и измененията в глава 35 „Производства
във връзка с изпълнение на наказанията” от НПК.

Брой дела за разглеждане
През отчетната 2017 година в Апелативен съд – Велико Търново е имало за
разглеждане общо 1 678 дела, от които 146 висящи в началото на отчетния период
и 1 532 дела постъпили през годината.
При сравнителния анализ на последните три години и тук е налице
тенденция на значително увеличение на отчитаните стойности – 1 410 дела за 2015
година, 1 568 дела за 2016 година и 1 678 през 2017 година. Горното обстоятелство
се дължи изключително на увеличеното постъпление през последните години.
Всичко дела за
разглеждане
1 410
1 568
1 678

Година
2015
2016
2017

Наказателни
дела
418
476
623

Граждански дела
992
1 092
1 055

По видове:

Възз.
Възз.
гр.дела т. дела

Ч. гр. II
разгл.
инст.
Възз.
ж. за
без ж.
н. дела
бавност
бавност

Ч. нак.
Ч. нак.
дела по
дела II
чл. 243
инст.
НПК

Адм.
нак.
дела

Общо

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2015

188

223

576

5

146

185

34

2

1410

2016

175

189

722

6

153

188

32

4

1568

2017

165

232

654

4

146

328

35

1

1678
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Висящи дела в края на отчетния период.
В края на отчетния период несвършени са останали 176 дела, който
показател е увеличен спрямо 2016 година - тогава 146, при връщане към нивата от
2015 година – тогава - 179 дела. Независимо от незначителното увеличение в
сравнение с предходната година следва да отбележим обстоятелството, че това се
дължи и на изключително на големия брой постъпили през м. ноември и м.
декември дела – 213 – 138 граждански и търговски и 75 наказателни.

Година
2015
2016
2017

Общо останали
дела
179
146
176

Граждански дела
114
91
131

Наказателни
дела
65
55
45

ІІ.1. Брой на постъпилите дела. Брой дела за разглеждане.
Граждански и търговски дела
Брой дела за разглеждане към 01.01.2017 год.
В началото на 2017 г. в Апелативен съд - Велико Търново са останали
несвършени от предходната година общо 91 въззивни граждански, въззивни
търговски и въззивни частни граждански и търговски дела срещу 114 през 2016 г. и
срещу 111 през 2015 г. Несвършените 91 броя дела по вид са както следва:
въззивни граждански дела - 25, въззивни търговски - 38 и въззивни частни - 28.

Брой на постъпилите дела
Общо постъпили през годината въззивни граждански и търговски дела
през отчетния период са 964 срещу 978 през 2016 г. и срещу 881 през 2015 г.
В сравнение с общо постъпилите през 2016 г. 978 въззивни граждански,
търговски и частни дела, постъплението през 2017 г. е намалено на 964 или с 14,
което представлява намаление с 1.43 %. При съпоставяне на общия брой
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постъпили дела през 2017 г. - 964, през 2016 г. – 978 с постъпилите през 2015 г. –
881 - следва да се отчете, че през 2017 г. са постъпили незначително по-малко
граждански и търговски дела за разглеждане в сравнение с предходната 2016 год.,
но все още значително повече от постъпилите през 2015 г.
Постъпилите през отчетната година въззивни граждански дела са 140
спрямо 144 през 2016 г. и 151 за 2015 г., въззивните търговски дела са 194 спрямо
155 през 2016 г. и 165 през 2015 г. и въззивните частни граждански и търговски
дела – 626 срещу 673 за 2016 г. и 560 за 2015 г. Постъпилите жалби за бавност са
4 срещу 6 през предходния период и 5 за 2015 г.
Постъплението на въззивните граждански дела за 2017 год. е 140 срещу
144 за 2016 г. и 151 за 2015 г., или с 4 по-малко от 2016 г. и с 11 по-малко в
сравнение с 2015 г.
При структурата на постъпленията на този вид дела следва да се посочи, че
устойчивост през последните две години бележат делата, по които са подадени
жалби по исковете по чл. 45 - 49 от ЗЗД за обезщетение от непозволено увреждане
– 16 спрямо 15 през 2016 г. и 14 през 2015 г.
При исковете по чл. 2 от ЗОДОВ след отчетената устойчивост на
постъпленията през предходния отчетен период през настоящия е налице
увеличение – 29 спрямо 23 през 2016 г. и 22 през 2015 г.
Същата устойчивост бележат и делата за заплащане на обезщетение за
неизпълнение на договорни задължения по чл. 79 от ЗЗД - 24 спрямо 21 през 2016
г. и намаление спрямо през 2015 г. – тогава 21.
Устойчивост е налице и при делата, образувани по исковете по чл. 55 - 59
ЗЗД – за неоснователно обогатяване 9 спрямо 9 през 2016 г. и 7 през 2015 г.
През отчетния период е налице увеличение на разгледаните установителни
искове по чл. 422 от ГПК – 37 спрямо 24 през 2016 г., но също както и през
предходната година те са по-малко от разгледаните през 2015 г. тогава 72 дела.
Разгледани са и 8 дела по предявени искове с правно основание чл. 124 от
ГПК.
Намаление се наблюдава при жалбите по чл. 463 от ГПК срещу
разпределение на суми по изпълнителни дела – 29 спрямо 37 през 2016 г., но все
още повече спрямо 2015 г., когато са разгледани 24 дела.
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Продължава тенденцията, отчетена през предходния период, на намаление
на делата, по които са разгледани мотивирания искания в производство, въведено
с чл. 28 от Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от
престъпна дейност (отм.) и по ЗОПДНПИ – 5 срещу 8 през 2016 г. и 15 през 2015 г.
При въззивните търговски дела – постъпили за 2017 г. са 194 спрямо 155
за 2016 г. и 165 през 2015 г., увеличението е с 39 броя спрямо 2016 г. и с 29 бр.
спрямо 2015 г. Тези данни водят до извода за значително увеличение на броя на
търговските дела в сравнение с предходните 2016 и 2015 година.
През отчетния период е налице и увеличение и на производствата по
несъстоятелност – 23 спрямо 17 през 2016 г. и 2015 г., които преминават през
различни фази, а във връзка с тях са производствата по установителни искове по
чл. 694 от ТЗ – 7 спрямо 8 през 2016 г. През 2017 г. са разгледани и 19 дела по
искове с правно основание чл. 646 и чл. 647 от ТЗ, за разлика от 2016 г., когато
такива не са били образувани, а тези през 2015 г. са 10.
В сравнение с предходния отчетен период устойчивост бележат делата по
искове по Кодекса за застраховането – 18 срещу 17 през 2016 г. и 18 през 2015 г.
Разгледани са и 2 дела по предявени искове с правно основание чл. 29 от
ЗТР.
Постъпилите въззивни частни граждански и търговски дела през
отчетната 2017 год. са 626 срещу 673 за 2016 год. и 560 през 2015 г. Налице е
намаление на делата с 47 броя в сравнение с 2016 г. и увеличение с 66 спрямо
2015 г.
Структурата на постъпилите за разглеждане през 2017 г. въззивни частни
дела показва, че през отчетния период се увеличава броя на делата, постъпили по
подадени жалби срещу съдебни актове, по които е допуснато или отказано да се
допусне обезпечение било на бъдещ, било на предявен вече иск – 57 спрямо 31 бр.
през 2016 г. и 55 бр. през 2015 г. Увеличили са се и делата по чл. 121 и чл. 122 от
ГПК, по които съдът се е произнасял по жалба срещу определение по подсъдността
и по повдигната препирня за подсъдност – 23 спрямо 9 броя през 2016 г.
Незначително е намалението при делата за определяне на друг равен по степен
съд, който да разгледа предявен иск – 73 срещу 77 броя през 2016 г. и 88 броя
през 2015 г., а след тях са делата, които са имали предмет обжалване на
определения за прекратяване или спиране на производството по делото.
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Незначително в сравнение с предходния отчетен период намаляват делата,
свързани с обжалване на действията на съдебен изпълнител – 65 бр. спрямо 73 (по
чл. 435 от ГПК и чл. 463 от ГПК) през 2016 г. и 86 през 2015 г. Това се дължи и на
нормативната уредба в чл. 435 ГПК, предвиждаща възможност участници в
изпълнителното производство да обжалват само определен вид действия на
съдебния изпълнител, а в действителност се подават недопустими жалби, които
водят до прекратяване производствата в първоинстанционните съдилища.
Образуваните въззивни търговски дела по жалби, при които окръжните
съдилища са потвърдили откази на Агенцията по вписванията за вписване на
подлежащи на вписване обстоятелства в Търговския регистър са 18 спрямо 13 през
2016 г. и 9 през 2015 г., като е налице устойчива тенденция на увеличение от този
вид дела.
Преобладаващ брой от въззивните частни дела са образувани по частни
жалби против постановени съдебни актове по допускане или отказ за допускане на
обезпечение на бъдещи или предявени искове.
Голяма

част

от

тях

са

свързани

с

обжалване

на

актове

на

първоинстанционните съдилища в производство по чл. 435 от ГПК – срещу
действия на съдебен изпълнител.
Предмет на разглеждане са били 19 жалби срещу определения, свързани с
производство по несъстоятелност по реда на чл. 613а от ТЗ и чл. 729 от ТЗ срещу
19 през 2016 г. и 28 през 2015 г.
Не са малко на брой и делата, при които, в производство по чл. 23, ал. 3 от
ГПК, въззивният съд определя друг равен съд да разгледа спора - 73, тъй като все
повече съдии, в т.ч. и от районните съдилища се отвеждат от разглеждане на
делата, завеждани предимно от едни и същи лица.
Образуваните през годината 4 бр. жалби за бавност са били оставени без
уважение, като неоснователни.
По окръжни съдилища, несвършените въззивни граждански и търговски
дела в началото на отчетния период, новопостъпилите дела от същия вид и всичко
дела за разглеждане, са както следва:
- Окръжен съд - Велико Търново - 9 несвършени, 75 постъпили или общо
за разглеждане 84 срещу 90 за 2016 г. и 96 през 2015 г.;
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- Окръжен съд - Габрово – 10 несвършени, постъпили 39 или общо за
разглеждане 49 срещу 48 през 2016 г. и 48 през 2015 г.;
- Окръжен съд - Ловеч – 9 несвършени, новопостъпили 42 или общо за
разглеждане 51 срещу 43 за 2016 г. и 66 през 2015 г.;
- Окръжен съд - Плевен – 18 несвършени, 92 новопостъпили или общо за
разглеждане 110 срещу 93 за 2016 г. и 96 през 2015 г.;
- Окръжен съд - Русе – 16 несвършени, постъпили 86 или общо за
разглеждане 102 срещу 89 през 2016 г. и 104 през 2015 г.
Обобщени тези статистически данни за въззивните граждански и търговски
дела показват 63 срещу 65 през предходния период несвършени дела в началото
на отчетния период, постъпили са 334 срещу 299 през предходния период или
общо за разглеждане 397 срещу 364 през предходния период, срещу 95
несвършени дела в началото на отчетния период, постъпили 316 или общо за
разглеждане 411 през 2015 г., общо за петте окръжни съдилища в апелативния
район.
В началото на отчетния период е имало 28 висящи несвършени въззивни
частни дела срещу 49 висящи несвършени въззивни частни дела през 2016 год. и
16 през 2015 г., постъпили съответно от Окръжен съд – Велико Търново, Окръжен
съд – Габрово, Окръжен съд – Плевен, Окръжен съд – Ловеч и Окръжен съд - Русе,
или всичко частни граждански дела - ІІ инстанция за разглеждане - 654 срещу 722
през 2016 г. и 576 през 2015 г.
От останалите в началото на отчетния период несвършени 28 броя частни
граждански и търговски дела от Окръжен съд – Велико Търново са 6, от Окръжен
съд Габрово - 3, от Окръжен съд – Ловеч - 4, от Окръжен съд – Плевен - 8, от
Окръжен съд – Русе – 7.
През 2017 г. в Апелативен съд – Велико Търново са постъпили частни
граждански и търговски дела втора инстанция общо 626 и 4 жалби за бавност
срещу 673 и 6 жалби за бавност през 2016 г. и 560 частни граждански и търговски
дела втора инстанция и 5 жалби за бавност през 2015 г. Налице е намаление на
постъпилите частни граждански и търговски дела втора инстанция в сравнение с
отчетеното през предходната година чувствително увеличение. Намаление при
постъплението се наблюдава и при жалбите за бавност в сравнение с предходната
година.
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В тази бройка следва да отчетем и постъпилите за разглеждане 93 въззивни
частни дела по чл. 274, ал. 2 от ГПК след изменението на разпоредбата (Д.В., бр.
50/2015 г.) срещу 112 за 2016 г.
Разпределени по

окръжни съдилища

постъпилите

въззивни частни

граждански и търговски дела са, включително тези по чл. 274 ал. 2 от ГПК,
както следва:
- Окръжен съд - Велико Търново – 147 срещу 156 през 2016 г. и 120
през 2015 г.;
- Окръжен съд - Габрово – 84 срещу 94 през 2016 г. и 100 през 2015 г.;
- Окръжен съд - Ловеч – 109 срещу 122 през 2016 г. и 82 през 2015 г. ;
- Окръжен съд - Плевен – 143 срещу 154 през 2016 г. и 132 през 2015 г.;
- Окръжен съд - Русе – 139 срещу 141 през 2016 г. и 88 през 2015 г..
- районни съдилища – 4.
От стоящите общо за разглеждане въззивни частни граждански и търговски
дела по окръжни съдилища, в т. ч. тези по чл. 274, ал. 2 от ГПК, резултатите са,
както следва:
- Окръжен съд - Велико Търново – 153, разгледани са 152 (186,
разгледани 180 през 2016 г.);
- Окръжен съд - Габрово – 87, разгледани 79 (100, разгледани 97 през
2016 г.);
- Окръжен съд - Ловеч – 113, разгледани 108 (129, разгледани 125 през
2016 г.);
- Окръжен съд - Плевен – 151 разгледани 140 (158, разгледани 150 през
2016 г.);
- Окръжен съд - Русе – 146 разгледани 141 (143, разгледани 136 през
2016 г.).
- районни съдилища – 4 разгледани 4.
Постъпилите през отчетната година жалби за бавност са общо 4 броя, от
които 1 от Окръжен съд – Велико Търново, 1 бр. от Окръжен съд – Габрово и 2 бр.
от Окръжен съд – Плевен. Няма постъпили жалби за бавност от Окръжен съд –
Ловеч и Окръжен съд - Русе.
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Брой дела за разглеждане
През отчетната година са постъпили общо въззивни граждански и
търговски дела - 964 спрямо 978 за 2016 г. и 881 през 2015 г. или налице е
незначително намаление в сравнение с предходната година.
Към бройката на постъпилите за разглеждане дела – 964, следва да се
прибавят и останалите в началото на периода висящи дела 91, или всичко делата
за разглеждане са били 1 055 срещу 1 092 за 2016 г. и 992 през 2015 г.
В сравнение с 2016 г., когато са стояли за разглеждане 1 092 броя дела е
налице намаление с 37 дела. През 2015 г. са стояли за разглеждане общо 992 броя
дела, спрямо които е налице увеличение от 63 дела.
Разгледаните въззивни граждански дела през отчетния период са били
165 спрямо 175 през 2016 г. и 188 през 2015 г., като е налице тенденция на
намаляване на общия брой разгледани въззивни граждански дела.
Различна е тенденцията – на значително увеличение - при разгледаните
въззивни търговски дела, които през 2017 г. са 232 спрямо 189 през 2016 г. и
223 през 2015 г. Увеличението на разгледаните въззивни търговски дела – 232,
спрямо 2016 г. е с 43, а спрямо 2015 г. – 9.
Стоящите за разглеждане въззивни частни граждански и търговски
дела са 654, което е с 68 дела по-малко от тези за 2016 г. – 722, но със 78 повече
от тези за 2015 г. - 576 дела.

Наказателни дела
Брой дела за разглеждане към 01.01.2017 год.
В началото на отчетния период в Апелативен съд - Велико Търново са
останали несвършени от предходната година общо 55 въззивни наказателни дела
срещу 65 през 2016 г. и срещу 32 през 2016 г. Несвършените 55 броя дела по вид
са както следва: въззивни наказателни общ характер дела – 35, въззивни частни
наказателни дела – 5, частни наказателни дела по чл. 243 НПК – 1 и наказателни
дела за възобновяване - 14. Традиционно останалите несвършени дела от
предходния период са делата образувани след 01.11.2017 година и са били налице
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обективни причини за несвършването им – липса на технологично време за
насрочване и разглеждане на тези дела.

Брой на постъпилите дела
Новопостъпилите през 2017 година наказателни дела всичко са 568, при 411
при за 2016 г. и 386 за 2015 година. Новопостъпилите дела през отчетния
период са със 157 дела в повече спрямо 2016 година и със 182 повече
спрямо 2016 година. Налице е значително увеличение в сравнение с
предходната година, както отбелязахме по-горе с 38 %.
Постъпилите през отчетния период въззивни общ характер дела са били
111 броя при 116 спрямо 2016 и 120 за 2015 г.
Административните наказателни дела са 1, при 2 за 2016 и 2015 година.
Постъпилите през 2017 г. дела за възобновяване са били 99, при 85 за 2016
и при 51 дела за възобновяване през 2015 година.
Анализът на така описаното постъпление по видове сочи слабо намаление на
въззивни общ характер дела, рязко увеличение на частните наказателни
дела ІІ инстанция спрямо предходните години и устойчивост на постъпленията
на частни наказателни дела по чл. 243 НПК и административните
наказателни дела. Трайно увеличение, макар и не толкова, както при частните
наказателни дела ІІ инстанция се наблюдава и по делата за възобновяване.
Приемам, че тенденцията за увеличение на общия брой на постъпилите дела е
трайна и се дължи преди всичко на увеличението на броя на частните
наказателни дела ІІ инстанция и делата за възобновяване.
Броя на новопостъпилите въззивни общ характер дела през 2017 година в
Апелативен съд – Велико Търново, разгледан по окръжни съдилища е следния:
- Окръжен съд - Велико Търново – новопостъпили общо 11 броя при 21
броя за 2016 година и при 23 броя за 2015 година. Налице е трайна тенденция за
намаление спрямо предходните години.
- Окръжен съд - Габрово – новопостъпили общо 19 броя дела при 16
броя дела за 2016 година и при 11 броя дела за 2015 година. Тук се наблюдава
тенденция към увеличение на новопостъпилите дела за тригодишния период;
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- Окръжен съд - Ловеч – новопостъпили са 16 броя дела, при 13 броя дела
за 2016 година и срещу 16 броя дела за 2015 година. В този съд пък е налице
увеличение спрямо предходната година и същият брой дела спрямо 2015 година.
- Окръжен съд - Плевен – новопостъпили са 40 броя дела при 37 броя
дела за 2016 година и при 43 броя дела за 2015 година. Тук също не би могла да се
отчита трайна тенденция тъй като е налице увеличение спрямо предходната
година и намаление спрямо 2015 година.
- Окръжен съд - Русе – новопостъпили са 26 броя при 31 броя дела за
2016 година и при 29 броя дела за 2015 година. Налице тенденция за намаление на
постъпленията от този съд спрямо предходните две години.
Сравнителния анализ на новообразуваните дела по окръжни съдилища води
до извод, че единствено делата образувани по съдебни актове на Окръжен съд Габрово бележат трайна тенденция към увеличение.
При новообразуваните през 2017 година въззивни общ характер дела в 80
от случаите са били образувани по жалби на страните и 32 по протест на
прокурорите от съответните окръжни прокуратури. По съдилища тези данни са
разпределени както следва:
- Окръжен съд - Велико Търново - 10 бр. жалби и 1 бр. протеста;
- Окръжен съд - Габрово - 14 бр. жалби и 5 бр. протеста;
- Окръжен съд - Ловеч - 13 бр. жалби и 3 бр. протеста;
- Окръжен съд - Плевен - 31 бр. жалби и 9 бр. протеста;
- Окръжен съд - Русе – 12 бр. жалби и 14 бр. протеста.
Постъпилите за разглеждане наказателни въззивни дела от общ характер
разпределени по вид са както следва :
Глава втора от НК – „Престъпления против личността” – за този вид
престъпления през настоящият отчетен период се отчита общо намаление спрямо
предходния период – общо 23 дела при 30 дела за 2016 година и срещу 24 дела за
2015 година. От тях умишлени убийства по чл. 115 – 116 НК – 13 при 15 дела за
2016 година и срещу 17 дела за 2015 година. По чл. 123 – 124 НК причиняване на
смърт по непредпазливост – общо 8 дела, при 11 дела за 2016 година и при 7 дела
за 2015 година. По чл. 149 НК „Разврат” е разгледано 1 дело, при същият брой за
2016 година.

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА АПЕЛАТИВЕН СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2017 г.

31|368

Глава пета от НК – „Престъпления против собствеността” - разгледани
са общо 12 дела при 18 дела за 2016 година и срещу 21 дела за 2015 година.
Налице е тенденция към намаление на постъпленията на този вид дела. От тях
„Грабеж” – чл. 199 НК – 10 дела при 17 дела за 2016 година и при 18 дела за 2015
година. „Присвоявания” – няма постъпили дела при липса на постъпление и през
2016 година и 1 дело за 2015 година. „ Изнудване” по чл. 214 1 дело при същият
брой за 2016 и 2015 година.
Глава шеста от НК – „Престъпления против стопанството” – по тази
глава също е налице намаление на постъпленията – 13 дела при 18 дела за 2016
година и при 14 дела за 2015 година. Делата от този вид са с пет по-малко в
сравнение с 2016 година и почти същият брой спрямо 2015 година, поради което не
може да бъде направен извод за трайна тенденция. Престъпления против
митническия режим „по чл. 242 НК” – няма постъпили дела при 2 дела за 2016
година и 4 дела за 2015 година.

Престъпления против „Паричната и кредитна

система по чл. 243-252 НК” – 11 дела при 14 дела за 2016 година и при 9 дела за
2015 година.
Глава седма от НК – „Престъпления против финансовата, данъчната и
осигурителна система” – по чл. 253 – 268 НК общо 8 дела при 9 дела за 2016
година и при 12 дела за 2015 година. Налице е сравнителна устойчивост на
постъпленията.
Глава осма от НК – „Престъпления против дейността на държавните
органи и обществени организации” са разгледани общо 9 дела при 6 дела за
2016 година и

при 8 дела през 2015 година. От всичките разгледани от тази

глава дела по чл. 269-281 НК „Престъпления против реда и управлението” са
разгледани 2 дела при 1 дело за 2016 година и при 3 дела за 2015 година. По чл.
282 НК, „Престъпления по служба” са разгледани 2 дела при същият брой за 2016
година и при 1 дело за 2015 година. По чл. 301 – 307а НК „Подкуп” – са разгледани
5 дела при 3 броя дела за 2016 година и при 4 дела за 2015 година.
Глава девета от НК – „Документни престъпления” по чл. 308 – 319 НК
няма разгледано дело през отчетния период при 1 дело за 2016 и също 1 дело за
2015 година.
По глава девета „а” от НК- „Компютърни престъпления” не са
постъпвали през дела през отчетния период.
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Глава десета от НК – „Престъпления против реда и общественото
спокойствие” – чл. 321 НК не са постъпвали дела, както и през 2016 и

2015

година също няма постъпление на дело по тази глава.
Глава единадесет от НК – „Общоопасни престъпления” са постъпили за
разглеждане общо 47 дела при 37 дела за 2016 година и при 34 дела за 2015
година. От тях по чл. 340 – 348б НК „ Престъпления по транспорта и съобщенията”
– 38 дела при 29 дела за 2016 година и при 27 дела за 2015 година. Престъпления
против народното здраве” по чл. 354а НК – 8 дела при същият брой за 2016 година
и при 6 дела за 2015 година. Общото постъпление на дела по тази глава от НК
бележи устойчивост към увеличение в сравнителния тригодишен период.
Изложените данни сочат на слабо изразена тенденция към намаление на
постъплението на въззивни наказателни общ характер дела през тригодишния
период – 111 дела при 118 дела за 2016 година и при 120 за 2015 година. Това
намаление на постъпленията на въззивни наказателни общ характер дела по
отделни видове, както и общ брой, се дължи на запазващата се бройка дела в
окръжните съдилища, приключили със споразумения, не подлежащи на въззивен
контрол, както и на сравнителното намаление на наказателните общ характер дела
разглеждани от окръжните съдилища при апелативния район.
През 2017 г. в Апелативен съд – Велико Търново са постъпили 323 въззивни
частни наказателни дела при 176 за 2016 година и 179 за 2015 година. Налице
е рязко увеличение на постъпленията от този вид дела спрямо предходните две
години. Анализирайки въззивните частни наказателни дела по видове се
констатира, че увеличението на новопостъпилите дела от този вид се дължи найвече на делата по чл. 440 НПК – условно предсрочно освобождаване на
изтърпяващи наказание лишаване от свобода – 88 броя. Това увеличение се дължи
от своя страна на изменението на НПК, където се предвиди, че молба за УПО може
да бъде подавана и от самият осъден. Другият вид въззивни частни наказателни
дела, който бележи сериозно увеличение през настоящата година са делата по чл.
64 и 65 НПК, които пред настоящата година са с 43 броя повече в сравнение с 2016
година. Тук следва да се отбележи, че освен с големия си брой тези дела създават
затруднения за разглеждането и приключването им поради предвидените от
законодателя много кратки срокове за това. Делата по чл. 440 НПК се разглеждат и
решават в седемдневен срок от постъпването им.

33|368

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА АПЕЛАТИВЕН СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2017 г.

През отчетната година са постъпили и 34 въззивни частни наказателни
дела по чл. 243 НПК спрямо 32 за 2016 година и 34 за 2015 година. Следва да
бъде отчетена тенденция на устойчивост на постъпленията от този вид дела
спрямо предходните години.
Постъпилите административни наказателни дела през година е 1 при 2
за 2016 година и същото постъпление за 2015 година.
През

2017

година

са

новопостъпили

за

разглеждане

99

дела

за

възобновяване при 85 дела за 2016 година и при 51 дела за 2015 г. При този вид
дела също се отчита увеличение спрямо предходната година, но поради липса на
статистически данни за предходни периоди (делата по чл. 422, ал. 1, т. 5 НПК са
подсъдни на апелативните съдилища с изменението на НПК от м. юни 2015 година)
не би могло да се правят изводи дали е налице трайна тенденция за това.
Общо констатираното увеличение на постъпленията на делата за отчетния
период се отнася и за делата по чл. 64 и 65 НПК. Следва да се изтъкне, че този
вид дела вече се разглеждат от съдии от наказателното отделение при Апелативен
съд – Велико Търново. По чл. 64 НПК са постъпили, разгледани и решени 67 дела
при 31 дела за 2016 година и при 33 дела за 2015 година, а по чл. 65 НПК – 64
дела при 57 дела за 2016 година и при 41 дела за 2015 година. Общият брой на
разгледаните дела от този вид за отчетната 2017 година е 131 дела при 88 броя за
2016 година и при 74 броя за 2015 година. Налице тенденция към увеличение в
сравнителния тригодишен период.
През изтеклата година са образувани и пет дела за разпити на свидетели
български граждани чрез видеоконферентна връзка със съдилища от страни от ЕС.

Брой дела за разглеждане
През 2017 г. за разглеждане във Великотърновският апелативен съд са
стояли за разглеждане общо 623 наказателни дела, от които 146 бр. въззивни
наказателни общ характер дела, 328 бр. въззивни частни наказателни дела, частни
наказателни дела по чл. 243 НПК – 35 бр., 1 бр. административно наказателно дела
и 113 броя наказателни дела за възобновяване. Общия брой наказателни дела за
разглеждане през 2017 година е бил с 147 дела повече спрямо 2016 година и с бил
с 205 повече спрямо 2015 година. Налице е трайна тенденция за увеличение на
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делата за разглеждане през сравнителния тригодишен период, което се дължи на
трайната тенденция, отчетена по горе, за увеличение на новообразуваните дела.
През отчетния период, заедно с останалите несвършени от предходния
период 35 дела и постъпилите 111 дела, са стояли за разглеждане 146 въззивни
наказателни общ характер дела при 153 за 2016 година и 146 за 2015 година.
Налице е слабо намаление на броя на разглеждане дела от този вид спрямо
предходните две години.
В съда през отчетния период са постъпили 323 частни въззивни
наказателни дела и с останалите висящи 5 броя, делата за разглеждане от този
вид са били 328 спрямо 188 за 2016 година и 185 за 2015 година. Тук е налице
рязко увеличение спрямо предходните две години.
По чл. 243 от НПК са постъпили 34 дела и с останалото 1 дело от
предходния период за разглеждане са били 35 дела при 32 дела за 2016 година и
при 34 за 2015 година.
Общия брой на частните въззивни дела и тези по чл. 243 НПК, които са
стояли за разглеждане през отчетната година е 363 броя дела при 220 дела за 2016
година и при 219 дела за 2015 година.
Административно наказателните дела за разглеждане е било 1 при 4 за
2016 година и при 2 за 2015 година.
Наказателни дела за възобновяване за разглеждане през отчетната
година са били 113 при 99 за 2016 година и при 51 за 2015 година.
Постъпилите и разгледани дела по частни жалби и протести по съдилища са
както следва:
- Окръжен съд - Велико Търново - постъпили 46 дела, разгледани и
решени 47 бр. дела;
- Окръжен съд - Габрово – постъпили и решени 17 бр. дела;
- Окръжен съд - Ловеч – постъпили 57 , разгледани и решени 56 бр. дела,
1 останало несвършено.
- Окръжен съд - Плевен – постъпили 163, разгледани и решени 165 ,
останали несвършени 2 броя.
- Окръжен съд - Русе – постъпили 68 и решени 68 бр. дела.
По видове при наказателни дела за разглеждане сравнението в тригодишния
период изглежда така:
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НД за
възобнов.

2015

146

185

34

2

51

2016

153

188

32

4

99

2017

146

328

35

1

113

Анализирайки горните цифри може да бъде направен извод, че увеличението
на делата за разглеждане, констатирано по-горе се дължи на увеличението на
новообразуваните дела.

ІІ.2. Свършени дела.
Граждански и търговски дела
От разгледаните през отчетната година 1 055 общо въззивни граждански
и търговски дела свършени са 924 спрямо 1 001 през 2016 г. и 878 през 2015 г.
или е налице тенденция на намаление в сравнение с предходната година.
От стоящите за разглеждане 165 въззивни граждански дела са свършени
128 дела, от които 85 в тримесечен срок, което представлява 66 %. През 2016 г.
са свършени 150, от които 114 в тримесечен срок, което представлява 76 %. През
2015 г. са свършени 157 дела, от тях приключили в тримесечен срок 100, което
представлява 64 %. Налице е намаление на свършените дела в тримесечен срок
спрямо 2016 г. с 10 % и увеличение спрямо 2015 г. с 2%.
В сравнение с предходната година бързината на правораздаването при
въззивните граждански дела е намалена. Следва да се отбележи, че и през
отчетната година на производство са били дела с фактическа и правна сложност,
по които са проведени по няколко заседания за изслушване на експертизи и за
събиране на доказателства, въпреки което значително е повишен процентът на
свършените на свършени дела в тримесечен срок спрямо 2015 г. И през отчетната
година делата по Закона за отнемане на имущество, придобита от престъпна
дейност (отм.), чието постъпление е намаляло, се отличават с фактическа и правна
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сложност. В повечето случаи се е налагало въззивната инстанция да събира нови
доказателства по тези дела, вкл. експертизи. Водещото при работата на съда,
наред с бързината на съдопроизводството естествено е и качеството на
правораздаването. Следва да се отчете и обстоятелството, че от м. декември 2016
г. гражданско и търговско отделение работи в намален състав.
Обжалвани са били 83 дела спрямо 91 дела през 2016 год. и 86 дела през
2015 г.
От стоящите за разглеждане през 2017 г. 232 въззивни търговски дела са
свършени 168, от тях в тримесечен срок са приключили 108, което представлява
64 %. За сравнение през 2016 г. от стоящите за разглеждане 189 дела са свършени
151, от тях в тримесечен срок са приключили 115, което представлява 76 %. През
2015 г. от стоящите за разглеждане 223 дела са свършени 189, а от тях в
тримесечен срок са приключили 125, което представлява 66 %. Тук следва да се
отбележи, че по делата за несъстоятелност в повечето случаи се допуска съдебноикономическа експертиза от въззивната инстанция, което неминуемо води до
забавяне продължителността на разглеждане на делата. Налице значително
намаление на свършените дела в тримесечен срок в сравнение с предходния
период – 12 %, при отчетеното през предходните години увеличение - с 10 %
спрямо 2015 г. и с 13 % спрямо 2014 г.
Обжалвани са били 80 дела спрямо същия брой за 2016 год. и 109 през 2015
г.
През отчетния период са приключили 624 броя въззивни частни
граждански и търговски дела спрямо 694 въззивни частни граждански и
търговски дела през 2016 год. и 527 през 2015 г. Налице е намаление със 70 дела
спрямо 2016 год. и увеличение с 97 спрямо 2015 г. Намалели са жалбите за
бавност– 4 спрямо 6 през 2016 г. и 5 през 2015 г. Всичките – 100 % са свършени в
тримесечен срок.
Всички свършени въззивни частни граждански и търговски дела са
приключени в тримесечния срок от образуването им, което представлява 100 %. И
през предходните две години съдът също е свършил разгледаните от него въззивни
частни граждански и търговски дела на 100% в тримесечен срок. Следва да се има
предвид обстоятелството, че независимо, че в статистическите отчети се отчита
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тримесечен срок за всички дела, по всички въззивни частни дела съдебния акт е
изготвен в по-кратък срок, предимно едномесечен.
За 2017 год. в Апелативен съд – Велико Търново са свършени 924 въззивни
граждански и търговски дела, в т. ч. и въззивни частни граждански и търговски
дела, от които 821 са приключили в тримесечен срок, което представлява 89 %,
спрямо 93 % през 2016 г. и 86 % през 2015 г. Следва да се отбележи, че през
отчетната година този процент се е намалял със 4 пункта.
Може да се каже, че натовареността на съдиите, разглеждащи граждански и
търговски дела е почти равномерна, те са свършили значителна част от
подлежащите на разглеждане дела, като процентът на свършените в тримесечен
срок е значителен.
Следва да се отбележи също, че през годината гражданско и търговско
отделение е работило в намален състав с един съдия, а в края на годината
съставът е намален с още двама съдии.
Причините да се приключат делата над тримесечния инструктивен срок се
посочиха и по-горе, но могат и да се посочат и други, а те са следните:
- не по вина на съда, дела са отлагани поради заболяване на страната и
пълномощник, поради ангажираност на последния за участие в други дела, поради
неизготвяне в срок на експертиза и др.
- в случаите, когато първоинстанционният съд не е допуснал доказателства
поради процесуални нарушения същите се допускат във въззивното производство.
- в почти всички производствата по несъстоятелност пред въззивната
инстанция, образувани по жалби от Националната агенция по приходите, която не
е участвала в първоинстанционното производство, се правят доказателствени
искания за установяване на определени факти - най-вече относно начална дата на
неплатежоспособност, които са свързани с допускане на съдебно-икономически
експертизи.
- има дела, по които първоинстанционните съдилища не са изготвили доклад
или той е непълен, с оглед задълженията им по чл. 146 ГПК и поради направени
оплаквания във въззивна жалба въззивният съд, с оглед правата си, дава
възможност за събиране на доказателства.
Част от делата са приключили само няколко дни след изтичане на
тримесечния срок, а някои производства са образувани преди съдебната ваканция
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и поради невъзможността да бъдат насрочени и разгледани по време на нея, се е
допуснало приключването им да стане след изтичане на инструктивния срок.
Анализът на данните за разгледаните дела дава основание да се приеме, че
съдиите от гражданско и търговско отделение на Великотърновския апелативен съд
и през отчетната 2017 г. са продължили да показват висок професионализъм при
разглеждане на делата. Всички процесуални действия, изисквани от закона,
необходими за най-бързото им насрочване и разглеждане, както и приключването
им със съдебен акт в срок, са извършвани своевременно.

Наказателни дела
През отчетната година от всичките 623 наказателни дела за разглеждане са
свършени 578 дела, а от тях в тримесечен срок 526 дела, което представлява 91
%, при 421 за 2016 година, от които 363 в тримесечен срок (86 %) и 353, от които
317 или 90 % в тримесечен срок. Този процент бележи увеличение през настоящия
отчетен период с 5 пункта, независимо от значително по-големия брой свършени
дела. Т.е. през отчетния период за свършени със 157 дела повече спрямо 2016
година и с 225 дела повече спрямо 2015 година.
От разгледаните през отчетната година 146 въззивни наказателни общ
характер дела са свършени 119, от които 86 дела са решени в срок до три
месеца, което представлява 72 % или 5 % по-бързо правораздаване спрямо
предходната

година,

когато

приключените

в

тримесечен

срок

въззивни

наказателни общ характер дела са били 67 % от свършените дела – 118 на 79
дела, при 109 на 88 през 2015 г. Тук следва да се отбележи, че като причини за пониския процент на приключението в тримесечен срок дела са броя на откритите
въззивни следствия, както делата образувани преди съдебната ваканция, по които
е дадено разрешение от председателя на съда за насрочване извън двумесечния
срок по чл. 252 НПК. По тези дела е очевидно, че не биха могли да бъдат
разгледани и решени в тримесечния срок.
От разгледаните 328 въззивни частни наказателни дела са свършени
324 броя, от които 321 дела в тримесечния срок или 99 %. По тези дела бързината
на производството е почти постоянна величина в тригодишния период – 98 % през
2016 г. (183 към 179) и 97 % (173 - 168) през 2015 г.
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Делата по чл. 243 НПК – 35 бр., от които свършени 33 - на 94 % са
приключили в едномесечен срок, каквато е тенденцията през последните три
години.
От

разгледаните

през

2017

година

113

наказателни

дела

за

възобновяване са свършени 99 броя дела, като 85 броя от тях в тримесечен срок
или 86 %. От свършените дела от този вид по 65 дела искането е оставено без
уважение и по 34 дела искането за възобновяване е уважено. За сравнение през
предходната 2015 г. са свършени 85 броя дела, като 71 броя от тях в тримесечен
срок или 84 %. От свършените дела от този вид по 63 дела искането е оставено без
уважение и по 22 дела искането за възобновяване е уважено. През 2015 г. са
свършени 37 броя дела от този вид, като 27 броя от тях в тримесечен срок или 73
%. От свършените дела от този вид по 33 дела искането е оставено без уважение и
по 12 дела искането за възобновяване е уважено.
Всички тези устойчиви данни обаче дават основание категорично да се
приеме, че наказателните дела във Великотърновски апелативен съд се разглеждат
и приключват преимуществено в тримесечен срок.

ІІ. 2.1. Брой на решените дела с акт по същество – анализ по
видове.
Граждански и търговски дела
От свършените през отчетната година 924 дела с акт по същество са
приключили – 859, което съставлява 93 %, т. е. само 7 % или 65 дела са
прекратени. За сравнение през 2016 г. от 1 001 свършени дела - 941 (94 %) дела са
приключили с акт по същество. За 2015 г. тези данни са от 878 към 810 (93 %) са
приключили с акт по същество. Т.е. налице е трайна на устойчивост на
приключилите с акт по същество дела през всяка следваща година.
През отчетната 2017 г. от свършените 128 въззивни граждански дела с
акт по същество за приключили 117. Данните за това съотношение през 2016 г.
показват 150 спрямо 144, а за 2015 г. - 157 спрямо 148.
От свършените 168 въззивни търговски дела с акт по същество са
приключили 156. За сравнение през 2016 г. от свършените 151 въззивни търговски
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дела с акт по същество са приключили 136. През 2015 г. от свършените 189
въззивни търговки дела с акт по същество са приключили 176.
От разгледаните въззивни частни дела – граждански и търговски,
свършените през 2017 г. са 624, от които с акт по същество 582. През 2016 г.
свършените въззивни частни дела са 694, от които с акт по същество 655. През
2015 г. са 527, от които с акт по същество 491.
С акт по същество са приключили всички свършени жалби за бавност.
От решените с акт по същество 273 въззивни граждански и търговски (без
частни граждански и търговски) дела, 166 от тях са приключили с резултат
решението на първата инстанция потвърдено, което представлява 60.80 %. През
2016 г. с акт по същество са приключили 280 въззивни граждански и търговски
дела (без частни граждански и търговски дела), 161 от тях са приключили с
резултат решението на първата инстанция потвърдено, което представлява 57.50
%. През 2015 г. с акт по същество са приключили 324 въззивни граждански и
търговски (без частни граждански и търговски) дела, 184 от тях са приключили с
резултат решението на първата инстанция потвърдено, което представлява 56.79
%.
Налице е намаление

на

изменените от въззивната инстанция съдебни

актове. Изменени отчасти са решенията по 53 дела срещу 56 дела за 2016 г. и 67
дела през 2015 г. В повечето случаи решението на първоинстанционния съд е
изменено поради събрани от въззивния съд нови доказателства, включително и
експертизи.
Налице е намаление през тригодишния период по отношение на отменените
съдебни актове на първата инстанция. По 43 дела решението е отменено изцяло и
е постановено ново решение спрямо 42 дела през 2016 г. и спрямо 55 дела през
2015 г. По тези дела са направени нови правни изводи от въззивния съд при
приетата и установена от окръжните съдилища фактическа обстановка. По някои
от тези дела след представяне на нови доказателства в съответствие със закона са
правени изводи и за фактическа обстановка - различна от приетата от съответния
първоинстанционен съд.
По 11 дела през 2017 г. спрямо 21 дела през 2016 г. и 18 дела за 2015 г.
решението на първоинстанционния съд е обезсилено. Налице е тенденция на
намаление в сравнение с предходната година. Тези дела представляват 3.7 % от
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общо свършените 296 дела. За 2016 г. този процент е 7.5 % срещу 5.2 % през 2015
г. от свършените въззивни дела. Това дава основание да се приеме, че по малка
част

от

делата

въззивният

съд

е

констатирал

недопустимост

на

първоинстанционното решение.
Анализът на резултатите от тези дела показва, че в по-голямата си част
актовете на първоинстанционните съдилища са потвърждавани, но има и отменени
и произнесени по същество нови актове от въззивната инстанция.
Анализът на резултатите от въззивния проверка на решенията на окръжните
съдилища от района на апелативния съд, води до извода, че през отчетната 2017 г.
съдиите от окръжните съдилища са изпълнявали отговорно задълженията си по
пълното и всестранно изясняване на фактическата обстановка по делата, по
своевременно им разглеждане и приключване на производствата по тях,
постановявали са в срок в по-голяма част изцяло законосъобразни и обосновани
съдебни актове.
През 2017 г. стоялите за разглеждане дела, постъпили от Окръжен съд –
Велико Търново – 84 въззивни граждански и търговски дела, 153 въззивни
частни граждански и търговски дела и 1 жалба за бавност. През 2016 г. са стояли
за разглеждане 90 въззивни граждански и търговски дела, 186 въззивни частни
граждански и търговски дела и една жалба за бавност. През 2015 г. са стояли за
разглеждане дела 96 въззивни граждански и търговски дела, 130 въззивни частни
граждански и търговски дела и една жалба за бавност. Налице е намаление в
постъплението на въззивните граждански и търговски дела и на въззивните частни
дела. От стоялите за разглеждане дела са свършени 64 въззивни граждански и
търговски дела и 20 са останали несвършени (за 2016 г. са 81 въззивни граждански
и търговски дела, 9 са останали несвършени). Разгледани са 152 частни жалби и са
останали в края на периода 1 (за 2016 г. са 180 частни жалби, 6 са останали
неразгледани в края на отчетния период). От свършените въззивни граждански и
търговски дела със съдебен акт по същество потвърдени са решенията по 32 дела,
което представлява 50 %, спрямо 42 което представлява 59.15 % през 2016 г.,
спрямо 38, което представлява 50 % през 2015 г. Решението е отменено изцяло по
10 дела срещу 8 дела през 2016 г. и 15 дела през 2015 г. Решението е изменено
отчасти по 13 дела срещу 17 дела през 2016 г. и същия брой дела през 2015 г.
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Решението е обезсилено по 3 дела спрямо 4 дела през 2016 г. и 6 дела през 2015 г.
Разгледана е една жалба за бавност, която е оставена без уважение.
По по-голямата част от разгледаните частни жалби срещу определения на
първоинстанционните съдилища, последните са потвърдени, но има и дела, по
които частните жалби са оставени без разглеждане поради недопустимостта им.
Този факт е относим към почти всички окръжни съдилища и може да се каже
определено, че се забелязва най-вече при дела, свързани с обжалване действия на
съдебен изпълнител по реда на чл. 435 ГПК, където законът ограничи вида на
подлежащите на обжалваните действия.
През 2017 г. са стояли за разглеждане дела постъпили от Окръжен съд –
Габрово – 49 въззивни граждански и търговски дела и 87 въззивни частни
граждански и търговски дела. През 2016 г. са стояли за разглеждане 48 въззивни
граждански и търговски дела и 100 въззивни частни граждански и търговски дела.
От проверените и приключили с произнасяне по същество 36 съдебни решения и 79
определения, потвърдени са 19 решения, което представлява 52.77 % спрямо
потвърдените 16 решения през 2016 г., което представлява 44.44 % и спрямо
потвърдените през 2015 г. 23 решения, което представлява 57.50 %. Отчасти
изменени са 7 акта, а изцяло отменени – 7. Обезсилен и 1 съдебен акт. Има
постъпила 1 жалба за бавност. С прекратяване на производството са приключили 2
въззивни граждански и търговски дела и 13 са останали несвършени в края на
отчетния период. Разгледани са 79 частни жалби, останали неразгледани в края на
отчетния период 8.
През 2017 г. са стояли за разглеждане дела постъпили от Окръжен съд –
Ловеч – 51 въззивни граждански и търговски дела и 113 въззивни частни
граждански и търговски дела. От проверените и приключили с произнасяне по
същество 30 решение и 108 определение, са потвърдени 23 решения, което
представлява 76.66 % срещу 44.12 % за 2016 г. и 61.11 % за 2015 г. По 2 дела са
изменени решенията, изцяло отменени са 2. Няма обезсилени съдебни актове. Не
са постъпили жалби за бавност. Останали несвършени в края на отчетния период
21 въззивни граждански и търговски дела. Разгледани са 108 частни жалби,
останали неразгледани в края на отчетния период 5 въззивни частни дела.
През 2017 г. са стояли за разглеждане дела постъпили от Окръжен съд –
Плевен – 110 въззивни граждански и търговски дела, 151 въззивни частни
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граждански и търговски дела и 2 жалби за бавност. От проверените и приключили
с произнасяне по същество 82 решения и 140 определения са потвърдени 47
решения, което представлява 57.31 % срещу 66.20 % през 2016 г. и 59.42 % през
2015 г. По 14 дела са изменени решенията, изцяло отменени са 16. Обезсилени са
2 съдебни акта. Постъпили са 2 жалби за бавност, които са оставена без уважение.
С прекратяване на производството са приключили 3 и са останали несвършени в
края на отчетния период 28 въззивни граждански и търговски дела. Разгледани са
140 частни жалби, останали неразгледани в края на отчетния период 11.
През 2017 г. са стояли за разглеждане дела постъпили от Окръжен съд –
Русе – 102 въззивни граждански и търговски дела и 146 въззивни частни
граждански и търговски дела. От проверените и приключили с произнасяне по
същество 83 решения и 141 определения са потвърдени 44 решения, което
представлява 50.01 % срещу 60.29 % през 2016 г. и 57.14 % през 2015 г. По 17
дела са изменени решенията, изцяло отменени са 8. Обезсилени са 5 съдебни акта.
С прекратяване на производството са приключили 9 и са останали несвършени в
края на отчетния период 19 въззивни граждански и търговски дела. Разгледани са
141 частни жалби, останали неразгледани в края на отчетния период 5.
Анализът на посочените по-горе резултати от въззивната проверка на
първоинстанционните съдебни актове показва, че е налице много добро качество
на правораздаване от всички окръжни съдилища на територията на апелативния
район, като това важи в най-голяма степен за Окръжен съд – Плевен и Окръжен
съд – Ловеч.

Наказателни дела
От свършените през отчетната година 578 дела с акт по същество са
приключили 553 или 96 %, при същият процент за 2016 година (421 към 405) и 95
% за 2015 година (353 към 335). Тези показатели наистина са впечатляващи и
отлично илюстрират работата на

съдиите

в наказателното отделение на

Апелативен съд – Велико Търново.
С акт по същество са приключили 116 от решените 119 въззивни общ
характер дела (98 %), при 116 към 118 (98 %) за 2016 г. и 106 към 109 (98 %)
през 2014 г.
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309 от решените 324 въззивни частни наказателни дела през отчетната
година са решени с акт по същество – 96 %, при подобни показатели и през
предходните години – 175 към 179 за 2016 г. и 173 към 163 за 2015 г.
При въззивните частни наказателни дела по чл. 243 НПК от 35
свършените 33 дела са решени с акт по същество – 94 %. През 2016 г. от
свършените 31 дела са решени с акт по същество – 29, което представлява 94 %.
Тези дела са приключили с акт по същество на 97 % и през 2015 година – 34 към
33 за 2015 г.
От тях с определение, с което съдебните актове на окръжните съдилища са
потвърдени са приключили 16 дела, по 17 дела съдебните актове на окръжните
съдилища са отменени и 2 дела са прекратени. Процента на потвърдените съдебни
актове е 46 % при 65.51 % за 2016 година и при 73.52 % за 2015 година.
През отчетната година и 94 от решените 99 дела за възобновяване са
приключили с акт по същество или 95 %. Такъв е резултатът и през предходната
2015 г. - 81 от решените 88 дела за възобновяване са приключили с акт по
същество, или 95 %.
Резултатите от въззивната проверка по постъпилите наказателни общ
характер дела, вземайки предвид постановените от апелативните наказателни
състави съдебни актове са както следва :
- Окръжен съд - Велико Търново – от общо свършените със съдебен акт
по същество 14 бр. дела присъдата е била потвърдена по 6 бр. дела, по 5 бр. дела
присъдата е била изменена, по 1 бр. дела присъдата отменена изцяло и делото
върнато за ново разглеждане, по 1 бр. дело присъдата да е била отменена и е
постановена нова присъда, 1 брой дело е прекратено.
- Окръжен съд - Габрово – от свършените 18 бр. дела по 8 от делата
присъдата е била потвърдена, по 9 бр. по делата първоинстанционния съдебен акт
е бил изменен, по 1 бр. дело присъдата е отменена и е постановена нова присъда.
- Окръжен съд - Ловеч – от свършените общо 17 бр. дела присъдите са
потвърдени по 7 бр. дела, по 7 бр. дела присъдата е била изменена, по 3 бр. дела
присъдата е отменена изцяло и делата са върнати за ново разглеждане на същия
съд.
- Окръжен съд - Плевен – свършени общо 47 бр. дела, от които по 17 бр.
дела присъдата е била потвърдена, по 19 бр. дела присъдата е изменена, по 5 бр.
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дела присъдата е отменена изцяло и делата са върнати за ново разглеждане на
същия съд, по 5 броя дела присъдата е била отменена и била постановявана нова
присъда, 1 дело е прекратено.
- Окръжен съд - Русе – от общо свършените със съдебен акт по същество
24 бр. дела, от които 3 бр. присъди потвърдени, по 15 бр. съдебния акт е бил
изменен, по 2 бр. дела присъдата е отменена и делата са върнати върнато за ново
разглеждане по 3 броя дела присъдите са отменени изцяло и са постановени нови
присъди, 1 дело е прекратено.
Следва да се отчете трайно установено през разглеждания тригодишен
период високо качеството на съдебните актове на окръжните съдилища, които са
били проверени от въззивната инстанция през отчетната година. Така от решените
със съдебен акт по същество 117 въззивни наказателни общ характер дела
присъдите на съответните окръжни съдилища са били потвърдени и изменени по 96
бр. дела или 80 % при 81.14 % за 2016 година и при 76.41 % за 2015 година.
Отменените съдебни актове са съответно 17.5 % при 15.57 % за 2016 година и при
23.59 %, за 2015 година.
Независимо от отчетеното високо качеството на съдебните актове, намирам,
че в окръжните съдилища все още има неизползвани възможности на съдиите от
наказателните отделения при окръжните съдилища за подобряване на този
показател.

ІІ. 2.2. Брой прекратени дела – причини
Граждански и търговски дела
Прекратените въззивни граждански и търговски дела през 2017 г. са
само 65 при общо свършени 924, или, както отбелязахме по-горе 7 %, срещу 60
при общо свършени през 2016 година 1 001 и 58 при общо свършени 878 през 2015
г.
През 2017 г. са свършени 128 въззивни граждански дела и 168 въззивни
търговски дела. През 2016 г. са свършени 150 въззивни граждански дела и 151
въззивни търговски дела, а през 2015 г. - 157 въззивни граждански дела и 189
въззивни търговски дела
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Прекратените производства по тези видове дела са съответно 11 и 12 срещу
6 и 15 броя през 2016 г. и 9 и 13 броя през 2015 г.
Прекратените въззивни частни дела са 42 срещу 39 за 2016 г. и 36 броя през
2015 г.
Преобладават случаите, в които производството по делата е прекратено,
респ. частните жалби оставени без разглеждане, поради това, че постановените
съдебни актове на първоинстанционните съдилища не подлежат на обжалване
пред въззивна инстанция.
Основания са били също недопустимост на жалбата, оттегляне на жалбата,
постигната спогодба, върнати на окръжния съд за поправяне на явна фактическа
грешка или за администриране на въззивната жалба.

Наказателни дела
През отчетния период прекратените наказателни производства са само
25, което представлява едва 4.32 % от всички свършени 578 дела.
От всичко свършени 119 въззивни наказателни общ характер дела са
прекратени – 3 (2.52 %), а прекратените въззивни частни наказателни дела
са 15 от свършените през годината 325 дела (4.62 %).
Две са прекратените производства при свършените 35 частни наказателни
дела по чл. 243 НПК и 5 дела за възобновяване са прекратени от 99
свършени.
Следва да се отбележи, че от общо прекратените 25 наказателни дела 9 броя
за прекратени поради оттегляне на жалбата, 1 брой поради липса на състав – или
40 %.

ІІ. 3. Висящи дела в края на отчетния период.
Граждански и търговски дела
В края на отчетния период несвършени са останали 131 граждански и
търговски дела, който показател бележи увеличение в сравнение с предходните
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години – 91 през 2016 г. и 114 през 2015 г., което най-вече се дължи на големия
брой постъпили дела през м. ноември и м. декември дела - 138.
Най-много останали несвършени през отчетния период в сравнение с
предходните години са въззивни търговски дела – 64 срещу 38 през 2016 г. и
34 през 2015 г., което се дължи на най-големия брой постъпили дела от този вид.
Налице е незначително увеличение на останали несвършени през отчетния
период в сравнение с предходната година въззивните частни граждански и
търговски дела – 30 спрямо 28 през 2016 г. и намаление спрямо 49 през 2015 г.
Това се дължи на постъпилите 138 дела от този вид през последните два месеца от
годината, от които 77 през м. декември.
Останали висящи в края на периода са били и 37 въззивни граждански
дела. Налице е тенденция за увеличаване – за 2016 г. висящите въззивни
граждански дела са 25, а за 2015 г. – 31.
Независимо от това следва да се отбележи и факта, че в периода 01.12.2017
г. - 31.12.2017 г. в съда са постъпили общо 77 граждански и търговски дела, като в
т. ч. 9 въззивни граждански дела, 17 въззивни търговски, или общо 26, което води
до практическа невъзможност тези дела да се насрочат в открито съдебно
заседание и да приключат със съдебен акт до края на календарната 2017 г.
Постъпили през този период са 51 въззивни частни дела, като част от тях обаче са
приключили до края на календарната година с произнасяне на съдебен акт.

Наказателни дела
През отчетния период са останали несвършени общо 45 бр. наказателни
дела.
От тях 27 са въззивни наказателни общ характер дела, 4 частни
въззивни наказателни дела и 14 наказателни дела за възобновяване.
Причини – основната причина се свежда до това, че те са постъпили в края на
2017 г. В периода 01.11.2017 – 31.12.2017 година във Великотърновски апелативен
съд са новообразувани общо 75 наказателни дела, от които 37 през м. декември.
Очевидно е, че практически е невъзможно насрочването и разглеждането им до
края на отчетната година. При отлагане на въззивните наказателни общ характер
дела е имало винаги обективна причина – нередовно призоваване, ангажираност
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на защитата, допускане на експертиза, събиране на доказателства предвид
направени искания за това от страните, откриване на съдебно следствие пред
въззивната инстанция, или във връзка с изискването на чл. 13 от НПК – разкриване
на обективната истина, заболяване на страни по делото, което винаги стриктно е
било доказвано с изискуемата за това документация. През отчетната година е
намалял броя на делата отлагани, поради служебна ангажираност на защитници по
други дела в други съдилища, чието насрочване предхожда това пред Апелативния
съд. Не е налице отлагане на дела поради неявяване на служебни защитници. Тук
е мястото да се отбележи, че във всички случаи новопостъпилите дела се
насрочват съобразно разпоредбата на чл. 252, ал. 1 НК, а при наличието на
фактическа и правна сложност в срока по чл. 252, ал. 2 НПК, след предварително
дадено

разрешение

от

Председателя

на

съда.

При

отлагане

на

делата,

насрочването им става в срока по чл. 271, ал. 10 НПК.

ІІ.4.

Обжалвани

и

протестирани

съдебни

актове,

резултати

касационна проверка, изводи.
Граждански и търговски дела
По граждански и търговски дела, в т.ч. и частни дела са подадени общо 251
касационни жалби спрямо 281 касационни жалби през 2016 г. и 290 през 2015 г.
Към броя на свършените 924 обжалваните съдебни актове представляват 27.16 %
срещу 28.07 % през 2016 г. и 33.03 % през 2015 г.
Обжалваните въззивни граждански дела през отчетния период са 83,
въззивни търговски – 80, а 88 са обжалваните въззивните частни и
търговски дела.
В периода 01.01.2017 г. - 31.12.2017 г. от Върховен касационен съд на
Република България са върнати 145 граждански и търговски дела и 70 частни дела
– граждански и търговски, или общо 215 дела. Известно е, че сред върнатите от
касационна проверка дела има и такива, които са били разглеждани от
апелативния съд в предходните години.
През първото шестмесечие са върнати от ВКС - 82 въззивни граждански и
търговски дела и 33 частни граждански и търговски дела, или общо 115 броя.
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От въззивните граждански и търговски дела са потвърдени и недопуснати до
касационно обжалване общо 107 решения, което представлява 74 % от
обжалваните въззивните граждански и търговски дела, срещу 86.59 % за 2016 г. и
80.65 % през 2015 г. При частните граждански и търговски дела са потвърдени и
недопуснати до касационно обжалване 61, което представлява 87.14 % от
обжалваните частните граждански и търговски дела, срещу 90.48 % за 201 г. и
89.47 % през 2015 г.
От тях с индекс „1” - изцяло потвърдено са 8 решения, което представлява
5.51 % и 22 определения, което представлява 31.43 %.
С индекс „2” - недопуснато до касационно обжалване са 99 решения, което
представлява 68.30 % и 39 определения, което представлява 55.71 %.
По показател индекс „3а” изцяло отменен и постановен акт по същество, са
върнати всичко 26 въззивни граждански и търговски дела, което представлява
17.93 %, срещу 8.38 % за 2016 г. и 11.83 % през 2015 г. и 7 частни дела, което
съставлява 10%, срещу 7.93 % за 2016 г. и 10.53 % през 2015 г.
По показатели индекс „3б” - изцяло обезсилено, прекратено или върнато за
ново разглеждане са 3 решения, което представлява 2.06 % и 1 определение,
което представлява 1.42 %.
По показател индекс „4” – изцяло отменено или обезсилено по обективни
причини няма върнати дела за 2017 г.
По показател „4б” - отказ или оттегляне пред въззивната инстанция на
исковата

молба

или

постигане

на

спогодба,

евентуално

медиация

пред

касационната инстанция или изтекъл срок има 1 решение.
По показател индекс - „5а” - потвърдено в една част или недопуснато до
касационно обжалване, отменено, обезсилено или нищожно в друга част са 8
решения, което представлява 5.51 % и 1 определение, което представлява 1,42 %.
По показатели „5б”, „6а”, „6б”, „7а” и „7б” няма върнати дела.
Причината за отмяната на съдебните актове по въззивни граждански и
търговски дела са основанията, посочени в чл. 280, т. 1 - 3 ГПК по въпроси решени в противоречие с практиката на Върховен касационен съд на Република
България, решени противоречиво от съдилищата и от значение за точното
прилагане на закона и за развитие на правото.
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на

Върховния касационен съд на Република България, касаят дела с голяма
фактическа и правна сложност. В мотивите са развити съображения, различни от
тези на въззивния съд относно легитимацията на страните, наличие на правен
интерес, както и по приложението на материалния закон, по които въпроси
съществува противоречива практика.
В някои случаи е допуснато касационно обжалване на съдебния акт, поради
наличие на някоя от предпоставките на чл. 280, ал. 1 ГПК, но след това съответния
съдебен акт е оставен в сила.
С оглед законовата разпоредба на чл. 290 ГПК съдиите от района на
Апелативен съд – Велико Търново прилагат задължителната за тях практика на
Върховен касационен съд на Република България. Факт е обаче, че по една и съща
правна норма или раздел от закон съществува противоречива практика и на
Върховен касационен съд, което създава известни затруднения при приложение на
закона. Вярно е, че Върховния касационен съд по пътя на издаване на
тълкувателни решения прави нужното за уеднаквяване на практиката, за което са и
постановените не малко решения за това. При обсъждане на въпросите по
образуваните тълкувателни дела вземат участие и съдиите от Апелативен съд –
Велико Търново, които дават своите становища.
В повечето случаи при изменените решения на въззивния съд се касае за
изменение на размера на присъдените обезщетения за вреди, от непозволено
увреждане и при застрахователни обезщетения, за заплащане на обезщетение по
ЗОДОВ.
Тези резултати са основание да се твърди, че съдиите, разглеждащи
граждански и търговски дела в Апелативен съд - Велико Търново работят
професионално, постановените от тях въззивни актове са обосновани и законът е
приложен правилно.

Наказателни дела
През отчетната година в Апелативен съд - Велико Търново са били свършени
със съдебен акт по същество 116 въззивни наказателни дела от общ
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характер. Обжалвани и протестирани са били 88 от тях или 75.9 % при 71.5 % за
2016 година и при 74.5 % за 2015 година.
Проверените от Върховен касационен съд на Република България обжалвани
въззивни съдебни актове дават следните резултати:
От върнатите през 2017 година от ВКС на РБ 72 дела по 43 от тях решението
(присъдата) е оставена в сила или 60 % при 62.68 % за 2016 година и при 65.63 %
за 2015 година.
Изменените в различни части съдебни актове са 17, което представлява
23.61 % при 22.38 % за 2016 година и при 19.79 % за 2015 година.
Общият брой на отменените съдебни актове са по 12 дела или 16.66 % при
14,49 % за 2016 година и при 14.58 % за 2015 година.
Причините за отменените и изменени

съдебни

актове детайлно са

анализирани, както от съответните състави на наказателното отделение, така и на
общо събрание на същото. Следва се отчете обстоятелството, че върнатите през
отчетната година дела от касационна проверка обхващат и дела, разгледани от
въззивният съд през предходни години. Най-реално данните за резултатите от
проверката на по-горните инстанции се отчитат в атестационните формуляри,
където се посочват спрямо делата, разгледани през съответната години.
Постигнатите резултати по бързина и качество на правораздаването от
съдиите от наказателното отделение на Апелативен съд - Велико Търново са
устойчиви спрямо предходните години. Стремежът и през следващата година
трябва да бъде за повишаване качеството на съдебните актове.
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ПОСТЪПИЛИ ГРАЖДАНСКИ И ТЪРГОВСКИ ДЕЛА ПО ВИДОВЕ
В АПЕЛАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

ВИД НА ДЕЛОТО

БРОЙ

Въззивни граждански дела

140

Въззивни търговски дела

194

Частни гражданки дела ІІ инстанция

533

Жалби за бавност
Частни граждански дела – чл. 274, ал. 2 ГПК
Общо

4
93
964
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Съпоставка на образувани и свършени граждански дела

Съпоставка на образувани и свършени наказателни дела
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ПОСТЪПИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ПО ВИДОВЕ
В АПЕЛАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

ВИД НА ДЕЛОТО

БРОЙ

Въззивни наказателни общ характер дела

111

Частни наказателни дела

323

Частни наказателни дела по чл. 243 НПК

34

Административни наказателни дела

1

Наказателни дела за възобновяване

99

Общо

568
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ІІ. 5. Оправдателни присъди.
През 2017 година в Апелативен съд – Велико Търново са постановени две
оправдателни присъди.

ІІ. 6. Дела с особен обществен интерес
1. Дела с особен обществен интерес наблюдавани от Европейската
комисия (по т. нар. Списък 1) - към 2017 година, в Апелативен съд - Велико
Търново не са стояли за разглеждане дела, наблюдавани от Европейската комисия
по линия на Механизма за сътрудничество и оценка.
2. Дела с висок обществен интерес, активно отразявани от медиите през 2017 година, в Апелативен съд - Велико Търново са стояли за разглеждане
общо 9 въззивни дела (8 наказателни и 1 гражданско), към които е проявяван
особено висок интерес от страна на широката общественост и медиите:

а.) Въззивни наказателни дела по реда на глава втора от
специалната част на НК „Престъпления срещу личността”, раздел I. –
„Убийство” (чл. 115-127 от НК). - по-голямата част от делата, към които през
2017 година е проявяван висок медиен и обществен интерес са именно по реда на
тази глава и раздел от особената част на Наказателния кодекс, а именно:
- ВНОХД № 202/2016 г. (Делото „Стрелецът от Лясковец”) - Делото е
било образувано във ВТАС на 12.07.2016 г. на основание протест на ВТОП и
въззивни жалби от подсъдимия Петко С. П. и неговите процесуални представители,
срещу присъда на Окръжен съд - Велико Търново по НОХД № 462/2014 г., с която
последният е бил признат за виновен да е извършил престъпления по чл. 116, ал.
2, пр. 4 във вр. с ал. 1, т. 4, пр. 3, т. 6, пр. 1, алт.1 и т. 9 във вр. с чл. 115 и чл. 18,
ал. 1 от НК и чл. 339, ал. 1, пр. 2 от НК, признат за невинен да е извършил деяние
по чл. 116 ал. 1 т.6 пр.1 алт.II и по т. 11 НК. и на основание чл. 36, чл. 54 и чл. 23
от НК му било наложено едно общо наказание - доживотен затвор без замяна,
както и на основание чл. 45 от ЗЗД осъден да заплати 390 000 лева като
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обезщетения по заведените по делото граждански искове, ведно със законната
лихва. За докладчик по делото е бил определен съдия Милчо Ванев, който го
насрочил за разглеждане в открито съдебно заседание на 05.10.2016 г. на което
делото е било обявено за решаване. На 08.02.2017 г. е постановено решение, с
което присъдата на Окръжен съд – Велико Търново е потвърдена изцяло.
Решението е обжалвано пред Върховния касационен съд, който със свое решение
от 21.08.2017 г. е потвърдил изцяло решението на Апелативен съд – Велико
Търново.

- ВНОХД № 380/2016 г. (Делото срещу лекарка от АГО в гр. Тетевен
за смърт на новородено дете) - Делото е било образувано във ВТАС на
09.12.2016 г. на основание въззивни жалби от процесуалния представител на
подсъдимата Нина Т. Б. и повереника на частните обвинители срещу присъда по
НОХД № 95/2016 г. на Окръжен съд - Ловеч, с която подсъдимата е призната за
виновна да е извършила деяние по чл. 123, ал. 1, предл. 2 от НК и на основание
чл. 36 и чл. 54 и чл. 66, ал. 1 от НК осъдена на 2 години лишаване от свобода
условно с изпитателен срок от 3 години и на основание чл. 37, ал. 7 от НК, лишена
от право да упражнява лекарска професия за срок от 2 години. За докладчик по
делото е бил определен съдия Милчо Ванев, който насрочил делото за
разглеждане в открито съдебно заседание на 13 февруари 2017 г., на която дата
делото е било разгледано и обявено за решаване. На 29.03.2017 г. е постановено
решение, с което присъдата на Окръжен съд – Ловеч е изменена единствено в
частта, в която подсъдимата е лишена от право да упражнява лекарска професия, а
в останалите части е потвърдена. Решението е било обжалвано пред Върховния
касационен съд.

- ВНОХД № 104/2017 г. (Делото за грабеж, палеж, блудство, опит за
убийство и опит за изнасилване на възрастна жена от с. Богатово). Делото
е образувано на 09.03.2017 г. на основание въззивна жалба от подсъдимия
Димитър С. С. от с. Дамяново срещу присъда на Окръжен съд – Габрово по НОХД
№ 107/2016 г., с която подсъдимият е признат за виновен в това, че на 03.06.2016
г. направил опит умишлено да умъртви Д. Ц. Г. (възрастна жена от с. Богатово),
чрез палеж и с цел да бъдат прикрити други престъпления – грабеж, опит за
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съвкупление и блудство, като опитът останал недовършен по независещи от дееца
причини, като на подсъдимият било наложено едно общо наказание измежду
определените за всяко отделно деяние, а именно „доживотен затвор“.
За докладчик по делото била определен съдия Румян Жеков, който го
насрочил в открито съдебно заседание на 24.04.2017 г., на което делото е било
обявено за решаване. На 18.05.2017 г. Апелативен съд – Велико Търново
постановил решение, с което потвърдил изцяло присъдата на Окръжен съд –
Габрово. Решението е било обжалвано пред Върховния касационен съд, където
делото е било изпратено на 10.07.2017 г.

- ВНОХД № 172/2017 г. (Делото за убийството на 27-годишната
Джейлян на пътя Бяла - Русе). Делото е било образувано във ВТАС на
26.04.2017 г. на основание въззивна жалба от служебния защитник на подсъдимия
Бахар И. С., срещу присъда на Окръжен съд – Русе от 13.02.2017 г. по НОХД №
727/2016 г., с която подсъдимият е бил признат за виновен в това, че на 31.05.2016
г., на главния път Русе-София, в района на 12-ти километър, умишлено умъртвил
Джейлян К. С., като убийството е извършено предумишлено, с користна цел, с
особена жестокост и по особено мъчителен за убитата начин, като на основание
чл. 116, ал. 1, т. 6, пр. 2 и пр. 3, т. 7 и т. 9, вр. с чл. 115 и чл. 54 от НК и чл. 371,
ал. 2 от НПК, подсъдимият е бил осъден на доживотен затвор, заменено по реда на
чл. 58 ал. 2 и ал. 3 от НК с 25 години лишаване от свобода. За докладчик по делото
е бил определен съдия Милчо Ванев, който насрочил делото за разглеждане в
открито съдебно заседание на 23.05.2017 г. Делото е било отсрочено, поради
служебна ангажираност на поверени за 12.06.2017 г., когато е разгледано и
обявено за решаване. На 07.07.2017 г. Апелативен съд – Велико Търново е
постановил решение, с което е изменил присъдата на Окръжен съд – Русе в частта,
в която подсъдимият е бил признат за виновен да е извършил деянието с користна
цел, като го оправдал по това обвинение и потвърдил присъдата във всички
останали части. Решението е било обжалвано пред Върховния касационен съд,
който със свое решение от 24.11.2017 г. потвърдил изцяло решението на ВТАС.
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от

специалната част на НК „Престъпления срещу собствеността”,
- ВНОХД № 23/2017 г. (Делото е за измама за разваляне на магия, с

която е причинена вреда на стойност над 3,5 милиона лева и за
последяващо изпиране на пари) - Делото е било образувано във ВТАС на
13.01.2027 г. на основание въззивна жалба от подсъдимите Иванка М., Иван С. М.,
Елисавета И. М., Станьо И. М., и Горан И. С. срещу присъда на Окръжен съд –
Плевен по НОХД № 591/2015 г., с която подсъдимата Иванка М. е призната за
виновна в това, че в периода от началото на 2009 г. до края на 2013 г. в гр. Долни
Дъбник и в гр. Рамата, Палестинска автономна територия, в условията на
продължавано престъпление на 212 пъти, с цел да набави за себе си имотна
облага, възбудила заблуждение у С. М., С. А. и Х.А. (гражданки на Палестинската
автономна територия), че ще бъдат освободени от проклятието, което имат те и
техни близки, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не
предоставят пари – щатски долари и златни накити, като причинила на тримата
имотна вреда в общ размер на 3 534 070,70 лева, като измамата е в особено
големи размер и представлява особено тежък случай, като подсъдимата Иванка М и
останалите четирима подсъдими са признати за виновни и в изпиране на парите,
получени чрез измамата и са осъдени на различни срокове лишаване от свобода и
конфискация на имущество по чл. 253, ал. 6 от НК.
За докладчик по делото е бил определен съдия Милчо Ванев, който го
насрочил за разглеждане в открито заседание на 13.03.2017 г. Делото е било
отсрочено за 24.04.2017 г. по молба на защитник. На 24.04.2017 г. е проведено
заседание по делото, като същото е било отложено. На 16.05.2017 г. е проведено
второ заседание, като делото е било обявено за решаване. На 17.07.2017 г. е
постановено решение, с което присъдата на Окръжен съд – Плевен е била
изменена, като са намалени наказанията, наложени на подсъдимите Станьо И. М. и
Горан И. С. и потвърдена в останалата й част.
Решението е обжалвано пред Върховния касационен съд, където е изпратено
делото на 06.12.2017 г.
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- ВНОХД № 491/2017 г. (Делото за кражбата на експонати от
Историческия музей в гр. Бяла). Делото е било образувано във ВТАС на
26.10.2017 г. на основание въззивен протест от Русенска окръжна прокуратура,
въззивна жалба от подсъдимия Тошко И. С. и двамата му защитници, въззивна
жалба от подсъдимата Димитрина И. М. и нейния защитник и въззивна жалба от
защитника на подсъдимата Татяна И. Й. срещу присъда на Окръжен съд – Русе от
31.05.2017 г. по НОХД № 719/2016, с която подсъдимите са признати за виновни в
това, че на неустановени дати през периода от началото на 2008 г. до 03.10.2013 г.
в гр. Бяла, обл. Русе, в условията на продължавано престъпление, на неизвестен
брой пъти, след предварителен сговор помежду си, в немаловажен случай, отнели
чужди движими вещи (9 броя фотографски репродукции, 5 броя пушки, 8 броя

униформи, 11 броя пики, параходен фенер и емайлирана табелка), заведени в
основния и в научно-спомагателния фондове на музей „Освободителна война“
(понастоящем Исторически музей - гр. Бяла) на обща стойност 467 334 лева, от
владението на Община Бяла, без съгласието на собственика, с намерението
противозаконно да ги присвоят, като кражбата е в особено големи размери,
представлява особено тежък случай и предмет на кражбата са оръжия, като
подсъдимият Тошко И. С. е бил признат за виновен и в това, че на 11.08.2014 г. в
гр. Ямбол, държал повече от три археологически обекта по смисъла на чл. 146, ал.
1 от ЗКН, а именно осем броя монети на обща стойност 429 лева, като Окръжен съд
– Русе наложил на Тошко И. С. наказание от 8 години лишаване от свобода, а на
Димитрина И. М. и Татяна И. Й. – по 6 години лишаване от свобода.
За докладчик по делото бил определен съдия Красен Георгиев, който го
насрочил за разглеждане в открито съдебно заседание на 04.12.2017 г. като на
същата дата делото е било обявено за решаване.

в.) Въззивни наказателни дела по реда на глава единадесета от
специалната част на НК „Общоопасни престъпления”, раздел II. –
„Престъпления по транспорта и съобщенията” (чл. 340 - 348б от НК).
- ВНОХД № 129/2017 г. (Делото „Лесидрен”) - Делото е било
образувано във ВТАС на 30.03.2017 г., на основание решение на Върховния
касационен съд, с което е било отменено решение по ВНОХД № 279/2016 г. на
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ВТАС, с което е изменена присъда на Окръжен съд – Ловеч, с която подсъдимият
Филип А. М. е бил признат за виновен да е извършил престъпление по чл. 343, ал.
4, във вр. с ал. 3, предл. 4-то и 5-то, б. „б”, вр чл. 342 ал. 1, предл. 3-то, вр. чл. 2,
ал. 2 от НК и на основание чл. 36 и чл. 54 от НК е бил осъден на 8 години
лишаване от свобода, като на основание чл. 343г е лишен от право да управлява
МПС за срок от 10 години, като делото е било върнато за ново разглеждане от друг
състав на Апелативен съд – Велико Търново.
За докладчик по делото е определен съдия Красен Георгиев, който го
насрочил за разглеждане в открито съдебно заседание на 15.05.2017 г. На същата
дата разглеждането на делото е било отложено по молба на апелатора-подсъдим
за 26.06.2017 г., като на второто заседание делото е било обявено за решаване.
Със свое решение от 10.07.2017 г., Апелативен съд – Велико Търново изменил
присъдата на Окръжен съд – Ловеч, като намалил наказанието на подсъдимия от 8
години лишаване от свобода на 6 години и 6 месеца лишаване от свобода, като
потвърдил присъдата в останалата и част. Решението е било обжалвано пред
Върховния касационен съд, който със свое решение от 01.12.2017 г. го потвърдил
изцяло.

г.)

Въззивни

наказателни

дела

по

реда

на

глава

шеста

„Престъпления срещу стопанството” и глава осма от специалната част на
НК „Престъпления против дейността на държавни органи, обществени
организации и лица, изпълняващи публични функции”, раздел IV –
„Подкуп” (чл. 340 - 348б от НК)
- ВНAХД № 87/2016 г. (Делото е за получаване на неследваща се

имотна облага от лекар във Велико Търново ) - Делото е било образувано във
ВТАС на 22.02.2027 г. на основание въззивна жалба от защитника на подсъдимия
Иван П. П. срещу решението на ВТОС по АНД № 22/2016 от 06.02.2017 г., с което с
което подсъдимия, в качеството му на лекар от Онкохирургичното отделение на
„Комплексен онкологичен център” - гр. Велико Търново е признат за виновен в
това за извършена работа да е получил имотна облага, която не му се следва (чл.
225б, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК) и след като е освободен от наказателна
отговорност по реда на чл. 78а от НК му било наложено административно
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наказание - глоба в размер на 1500 лв. За докладчик по делото е определена съдия
Йорданка Неделчева, която го насрочила в открито съдебно заседание на
13.03.2017 г., на което делото е било обявено за решаване. С решение от
21.03.2017 г., Апелативен съд – Велико Търново потвърдил изцяло решението на
Окръжен съд – Велико Търново, като решението на ВТАС е окончателно.

д.) Граждански и търговски дела с особен обществен и медиен
интерес.
-

ВГРД № 239/2016 г. - (Делото на Фондация „Асоциация за

европейска интеграция и права на човека” и 131 граждани срещу Община
Пловдив и РИОСВ - Пловдив) - Делото е образувано на 25.05.2016 г. на
основание въззивна жалба срещу решения на Окръжен съд - Смолян, постановени
по гр. д. 24/2013, и с което се отхвърля като неоснователен и недоказан
колективен иск по реда на чл. 379, ал. 3 от ГПК на Фондация „Асоциация за
европейска интеграция и права на човека” и 131 граждани срещу Община Пловдив
и РИОСВ - гр. Пловдив, с който се иска Община Пловдив и РИОСВ - Пловдив да
бъдат осъдени да преустановят бездействието, да предприемат ефективни
действия за опазване на околната среда и чистотата на атмосферния въздух в
Община Пловдив, като в срок от шест месеца след влизане в сила на съдебното
решение, да осигурят достигане на нормативно допустимите нива (концентрации)
на ФПЧ в атмосферния въздух. За докладчик по делото е определена съдия
Даниела Делисъбева. Делото е било разгледано в открито съдебно заседание на
28.09.2016 г. и обявено за решаване. На 22.02.2017 г. е постановено решение, с
което двете решения на ОС - Пловдив са потвърдени.
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ІІ.7. Отчет по напредъка на Апелативен съд - Велико Търново по
изпълнението на комуникационната стратегия на съдебната власт 2014 2020 г.
През 2017 г. Апелативен съд – Велико Търново продължи активната работа
по приоритетите, зададени от Комуникационната стратегия на съдебната власт
2014 - 2020 г. Както и през предходната година, бе изработен предварителен план
за работа по тези приоритети за 2017 г., като отговорност за неговото изпълнение
имаше служителят „Връзки с обществеността“, съвместно с ръководството на
Апелативен съд – Велико Търново. По-голямата част от заложените дейности бяха
изпълнени, като част от дейностите се наложи да бъдат отложени за следващ
период, поради възникнали през годината непредвидени промени.
През 2017 година Апелативен съд – Велико Търново провеждаше проактивна
комуникация с представителите на медиите. Ежеседмично бяха подготвяни
бюлетини с информация за предстоящите за разглеждане въззивни наказателни
дела от общ характер, като през годината бяха изготвени и изпратени до медиите
общо 39 броя такива бюлетини. По отношение на дела с по-висок медиен интерес,
в това число мерки за неотклонение, дела по ЗЕЕЗА и др. бе подавана регулярно
информация относно тяхното движение и приключването им със съдебен акт. През
годината бяха изпратени общо 31 такива прессъобщения до средствата за масово
осведомяване посредством електронна поща. Отделно от тях, информация бе
предоставяна и по телефона, при запитвания от конкретна медия или журналист.
Прессъобщенията и бюлетините бяха публикувани и на интернет-страницата
на съда, за по-късни референции и с цел да могат да се използват и от медии,
които не са пожелали изрично включването си в мейл-листа на пресофиса на
Апелативен съд – Велико Търново.
Продължена бе практиката за изготвяне на видеозапис на разпределението
на дела с особено висок обществен и медиен интерес, като през 2017 година такъв
бе направен при разпределението на две дела (ВНОХД № 172/2017 г. и ВНОХД №
491/2017 г.).
В Апелативен съд - Велико Търново през изминалата година не са
провеждани открити съдебни заседания при закрити врата и не е ограничаван
достъпа до журналисти до съдебни заседания при спазване на правилата,
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ограничаващи използването на фотоапарати и записващи (аудио и видео)
устройства в залата.
Продължена бе и практиката да се изпращат прессъобщения, свързани с
назначаване или освобождаване на магистрати, административни промени,
организирани събития от съда и др. През 2017 г. бяха изпратени 6 такива
прессъобщения.
Като цяло, броят на изпратените прессъобщения е по-малък спрямо 2016
година, като причината за това се дължи основно на по-малкият брой дела с висок
медиен интерес, разглеждани през годината, както и на промените в чл. 64 от ЗСВ
(в сила от 5 ноември 2017 г.), които създадоха значителна неяснота по отношение
възможностите медиите да получават информация относно постановени от съда
съдебни актове по наказателни дела от общ характер и някои видове частни
наказателни дела. До края на годината между органите на съдебната власт все още
не бе установен единен подход както по отношение на директното прилагане на
закона по отношение публикуването на съдебните актове по тези дела в интернет,
така и по отношение предаването на информация до медиите. Същата промяна в
закона доведе до затруднения своевременно да се запознае с актовете на съда не
само широката общественост, но и самите страни по дела и техните процесуални
представители. Именно поради тази причина решението на ръководството на съда
да въведе в края на 2016 година онлайн система за отдалечен достъп до
електронните досиета по делата в Апелативен съд – Велико Търново се оказа
изключително навременно. След промяната в закона, към края на 2017 година
интересът към тази система отбеляза значително повишение, тъй като тя стана
единствената възможност за страните по дела да се запознаят своевременно със
съдържанието на съдебните актове по наказателни дела от общ характер.
Както бе заложено и в плана за 2017 година, на 27.04.2017 г. бе дадена
пресконференция за журналисти, на която председателят на Апелативен съд –
Велико Търново изнесе основни данни от годишния доклад на съда за 2016 г.,
заедно с обобщен анализ за дейността на ВТАС. Представителите на медиите имаха
възможност да задават своите въпроси както по отношение общата работа на съда,
така и по отношение на взаимодействието между него и средствата за масово
осведомяване. Тази форма на представяне на годишния доклад за първи път бе
използвана през 2016 година, като бе преценено, че тя е по-удачна от
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присъствието на самите медии на годишното събрание, предвид неговата
продължителност и обема на представяната информация в доклада.
По покана на КТВ „Видеосат“, председателят на Апелативен съд – Велико
Търново участва в обзорно предаване, излъчено на живо от същата телевизия на
05.05.2017 г., в което отговори на редица въпроси, свързани с работата на съда.
И през 2017 година Апелативен съд

- Велико Търново участва в

традиционната инициатива „Ден на отворените врати”, като по наложила се вече
традиция, тя бе проведена съвместно между всички органи на съдебната власт в
Съдебната палата във Велико Търново, а именно Районен, Окръжен и Апелативен
съд и Районна, Окръжна и Апелативна прокуратура. Анализът на опита от
предходни години показа, че този формат на провеждане има най-висока
ефективност и в най-голяма степен може да удовлетвори целите, поставени пред
нея. Шестимата административни ръководители, заедно с служителите „Връзки с
обществеността”

на

Апелативен

съд

и

Апелативна

прокуратура

изготвиха

комплексна програма за Деня на отворените врати (проведен на 07 април 2017 г.).
Този подход даде възможност да се обхванат близо 180 души, сред които ученици
от четири училища във Велико Търново и студенти от IV и V курс, специалност
„Право” във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”. В Апелативен съд – Велико Търново се
проведе среща между Председателя на съда и студенти специалност „Право”, като
от него за бъдещите юристи бе подготвена презентация, с която те бяха запознати
с историята на Апелативен съд – Велико Търново, със спецификата на въззивните
производства и с по-особените дела, които са подсъдни на апелативните съдилища.
Пред студентите бе демонстрирана системата за случайно разпределение на дела,
системата за осъществяване на видеоконферентна връзка, както и новата система
(въведена в края на 2016 г.) за отдалечен достъп до електронните досиета по дела.
В рамките на инициативата, Апелативен съд представи и някои старинни
документи, свързани с историята на съдебната власт във Велико Търново,
съхранявани в архива на съда.
И през 2017 година към „Деня на отворените врати” бе проявен интерес от
страна на медиите, като служителят „Връзки с обществеността“ на ВТАС разясни
пред тях програмата, характера и целите на отделните мероприятия и отговори на
въпросите им, свързани с инициативата.
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Апелативен съд – Велико Търново запази започнатата през 2016 година
практика за провеждане на приемни дни за граждани, но през 2017 година
интересът към тях бе нисък. Само един гражданин потърси възможност за такава
среща през годината.
Практически никаква активност не се отчита през годината по отношение на
неправителствения сектор. От страна на НПО не е търсена нито информация, нито
възможности за срещи или за взаимодействие по съвместни проекти и инициативи.
Единствено по инициатива на Сдружение на администрацията в органите на
съдебната власт бе проведено обучение за съдебни служители, проведено през м.
октомври в с. Лозенец, общ. Царево. Обучението предостави ценна възможност за
служителите да повишат своята квалификация по отношение на обслужването на
гражданите.
Със свое Решение по Протокол 35/19.09.2017г., Съдийската колегия на
Висшия съдебен съвет бяха създадени Единни пресофиси (ЕПО), ситуирани в
апелативните съдилища по апелативни райони, като бе възложено на съдебните
служители на съществуващите длъжности „Връзки с обществеността”, в рамките на
съответния апелативен съд да осъществяват дейността по комуникация и връзки с
обществеността, да извършват координиране на задълженията и отговорностите с
останалите съдебни служители, заемащи такива длъжности и упълномощените за
това съдии и съдебни служители в съответните съдилища (в това число
административни съдилища) на територията на съответния апелативен район, като
бе изрично уточнено, че водеща роля ще заема служителят по щата на съответния
апелативен съд.
Това решение възпрепятства планираното за 2017 година изготвяне и
приемане на правила за взаимодействие с медиите, както и на правила за кризисна
комуникация, тъй като остана неясно как точно ще функционират ЕПО и по какви
правила. В тази връзка бе започнато изготвяне на проект за такива правила на
апелативно ниво, като за м. ноември 2017 г. бе предвидена среща за служителите
„Връзки с обществеността” и лицата, определени да отговарят за тези дейности в
отделните съдилища. Както проектът за правила, така и предвидената среща бяха
отложени за 2018 година, поради решение на ВСС за създаване на работна група за
изработване на единен регламент за работа на ЕПО, а по-късно и за провеждане на
среща, на която изобщо да се обсъди съществуването им.
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Независимо от липсата на регламент, служителят „Връзки с обществеността”
е оказвал съдействие по отношение на комуникационни ситуации на всеки съд,
който е потърсил такова, в това число и във връзка с със ситуация, създаваща
опасност от медийна и имиджова криза в Окръжен съд – Ловеч.
През 2017 година служителят „Връзки с обществеността” на Апелативен съд
– Велико Търново е участвал в 2 работни срещи в гр. София със свои колеги по
отношение различни въпроси от прилагането на Комуникационната стратегия - на
15.05.2017 г., (организирана от ВСС) и на 06.12.2017 г. (организирана от ВКС).
Същият е преминал и организирано от НИП обучение в периода 5 - 7 юни в гр.
София на тема „Комуникационни умения и изпълнение на КССВ 2014 – 2020 г.”
През 2017 година не са възниквали кризисни ситуации по отношение на
имиджа на съда, изискващи прилагане на кризисни комуникационни мерки.

Номер
по ред
1

Индикатор
Координационни срещи/разговори на
представители на връзки с
обществеността
Брой медийни изяви:

Информация за ВТАС

2 срещи (Във ВКС и ВСС)
1 пресконференция, 1 интервю и 1
участие в предаване

2
Изготвени съобщения до медиите

3

Нови/обновени уебсайтове

4

Честота на обновяване информацията на
уебсайтовете

5

Информационни системи, осигуряващи
онлайн достъп до информация за
граждани и фирми

37 броя прессъобщения
39 броя бюлетини
ВТАС използва уебсайт разработен през
2004 г. по проект и със средства от USAID
, като съдържанието и структурата на
същия са съобразени с решение на ВСС от
26 септември 2007 г., относно примерното
съдържание на Интернет страница на съд.
Допълнителни раздели са създавани през
последните години в съответствие с поактивната политика за предоставяне на
информация
- ежедневно за постановените съдебни
актове и протоколите от съдебни
заседания;
- ежеседмично бюлетини с информация за
насрочени дела;
- периодично при необходимост за
останалата информация.
Въведена през 2016 г. нова
специализирана система за отдалечен
достъп до електронните досиета по дела.
Системата работи посредством
приложение към уебсайта на съда, което
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дава достъп в реално време до пълното
съдържание на електронната папка на
всяко дело. Достъпът се извършва
съгласно правила, публикувани на
страницата на съда.
6

7

8

Обслужени запитвания по ЗДОИ
Проведени обучения за повишаване на
квалификацията, свързана с
комуникацията с вътрешни и външни
публики
Вътрешни информационни бюлетини в
рамките на СВ

2 броя
няма

няма

Проведен "Ден на отворените врати"
Реализирани приемни дни на
Председателя на съда
9

Събития и инициативи, насочени към
гражданите

Извършване на видеоразпределение на
дела.
Повишаване на използването
специализирана система за отдалечен
достъп до дела с провеждане на
разяснителна презентация за нейното
използване.

10

Информационни кампании, насочени към
повишаване на осведомеността и
правната култура

няма

11

Кризисни ситуации

няма
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ІІ.8. Отчет по напредъка на съдилищата от апелативен район
Велико Търново по изпълнението на комуникационната стратегия на
съдебната власт 2014 - 2020 г.
Към началото на 2017 година всички съдебни окръзи в апелативния район, с
изключение на окръг Ловеч са имали служител „Връзки с обществеността” на щат
към поне един съд. (В Окръжен съд - Ловеч е определен съдия, който изпълнява
техните функции). Това равномерно разпределение на служителите, както и
общият стремеж на ръководствата на съдилищата да работят по приоритетите на
КССВ 2014 - 2020 г. доведе до едно общо по-високо ниво на изпълнението на
дейности по Стратегията спрямо 2016 г.
По отношение на комуникацията с медиите се наблюдава 20 % спад в общия
брой на изготвените прессъобщения (202 броя) спрямо 2016 година, но за сметка
на това се отбелязва повишение при броя на всички други форми на
взаимодействие с медиите, в това число броя на дадените интервюта, участията в
предавания, организираните брифинги/пресконференции, изготвените становища,
дадените изявления и т.н. През 2017 г. съдилищата са изготвили общо 291 броя
бюлетини до медиите, организирали са 11 брифинги/пресконференции, техни
представители са дали 11 интервюта и са участвали в 1 предаване и са изготвили 5
становища по журналистически запитвания. Сумарно за апелативния район се
отчитат общо 521 броя медийни изяви в различни форми, като през 2016 година те
са били 411 броя, или общото повишение е с 26,7 %. Прави впечатление, че тези
изяви не остават прерогатив само на окръжните съдилища и апелативния съд, но
все повече районни съдилища търсят възможности за комуникация с медиите и
имат желание за провеждане на проактивна политика по отношение на тях. През
2017 година е отчетена една-единствена кризисна ситуация по отношение на
комуникацията и имиджа на съдилищата (в Окръжен съд - Ловеч), при която е
отчетено време за реакция около 4 часа, като са предприети действия във
взаимодействие с Апелативен съд – Велико Търново, съгласно принципа на
създадените ЕПО (макар и без съществуващ регламент).
Всички съдилища в апелативния район са участвали в инициативата „Ден на
отворените врати”, като съдилищата са организирали разнообразни мероприятия
за различни целеви групи (най-вече ученици и студенти), съобразно собствените си
възможности и съгласно работата си по други инициативи с тези групи. Сред тези
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мероприятия влизат информационните обиколки/турове в отделните служби на
съдилищата, срещите с магистрати, организираните презентации за ученици и
студенти, симулативните процеси по право, конкурси за есета и рисунки с
предвидени награди и др. През 2017 година в рамките на „Дните на отворени
врати”, съдилищата са посетили 1 082 души, или с 16 % повече спрямо
предходната година. Проведени са 9 симулативни процеса по право. Организирани
са 3 конкурса за есета и рисунки, като са получили награди общо 9 от участниците
в тях.
Значително повишение на активността се наблюдава по отношение на
инициираната от ВСС образователна програма „Съдебната власт – информиран
избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”, която през 2017
година се утвърди като една от най-успешните и полезни кампании, реализирани
от съдебната власт през последните години. В рамките на апелативен район –
Велико Търново, в тази кампания са се включили 17 съдилища с над 30 лектори.
Със своите лекционни курсове те са обхванали 27 учебни заведения и общо 2 676
ученици, което се явява повишение с 81 % спрямо предходната 2016 година.
Считаме, че този ръст се дължи на позитивната обратна връзка от провеждането на
това обучение през предходните години и натрупаният опит, който позволява
програмата да разшири обхвата си. Не на последно място следва да се отбележи и
желанието на самото Министерство на образованието и науката да подходи поактивно към програмата от своя страна, което подобри взаимодействието с
Регионалните инспекторати по образованието. Благодарение на това, очакваме
програмата да отбележи още по-добри резултати през следващите години.
През изминалата година активна работа със студенти са провеждали
Окръжен съд – Велико Търново, Окръжен съд – Русе и Районен съд – Велико
Търново, като в реализирани от трите съдилища стажантски програми, обучение са
преминали общо 149 студенти.
През 2017 година 8 съдилища са организирали приемни дни за граждани, но
макар по-голям брой съдилища да проявяват интерес към организирането на
такива, прави впечатление, че интересът на самите граждани към тях отбелязва
значителен спад – с близо 50 % е по-малък броят на хората, които са потърсили
възможност за среща с административните ръководители през годината, спрямо
2016 г.
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Променлива е тенденцията по отношение на заявленията по реда на ЗДОИ в
повечето съдилища. През 2017 година в съдилищата в апелативния район са
постъпили 45 заявления по реда на ЗДОИ, пълен достъп до исканата информация е
предоставен по 27 от тях, частичен достъп е даден по 5 от тях, а по 11 е
постановен отказ, като няма данни отказите да са обжалвани по съдебен ред.
Общият брой на заявленията е с 40 % по-висок спрямо 2016 г., но значително понисък от 2015 г., когато са били отчетени общо 75 броя заявления по ЗДОИ в
апелативния район.
По отношение взаимодействието с НПО, общата тенденция за апелативния
район е то да остава на относително слабо ниво. Единствено Районен съд –
Павликени

отбелязва

свои

инициативи,

съвместно

с

отворена

младежка

инициативна група „Заедно намираме решения”.
Районен съд – Елена отбелязва реализация на 2 обучения с кметове, кметски
наместници и служители от Община Елена и Община Златарица във връзка с
промени в ГПК, в което са участвали 30 души.
По отношение на информационните технологии, съдилищата продължават да
използват интернет-сайтовете си като основно средство за предоставяне на
информация за граждани и медии, както и за онлайн-услуги. През 2017 година
Районен съд – Бяла е единственият съд, изцяло обновил своята интернет-страница,
като все още голяма част от съдилищата използват старите интернет-платформи,
реализирани в периода 2004 - 2008 г. посредством средства от USAID. През
годината не се отчита и въвеждането на нови информационни системи, свързани с
предоставяне на по-голям набор онлайн-услуги за граждани. По всяка вероятност
това се дължи както на технически ограничения от старите платформи, така на
очакването за реализацията от страна на Висшия съдебен съвет на няколко големи
проекта, свързани с изработването на единни информационни портали и единна
визия на интернет-сайтовете.
Номер
по ред
1

2

Индикатор
Координационни срещи/разговори на
представители на връзки с
обществеността
Брой медийни изяви:

Информация за ВТАС

не са провеждани на апелативно ниво

11 броя пресконференции/брифинги
11 броя дадени интервюта
1 участие в предаване
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Изготвени съобщения до медиите
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202 броя прессъобщения
291 броя бюлетини
5 становища по журналистически
запитвания
РС - Бяла е въвел нов уебсайт,
останалите съдилища не са въвеждали
нови/обновени интернет-страници през
2017 г.
- ежедневно (по чл. 64 от ЗСВ)
- регулярно (варира много между
отделните съдилища)

3

Нови/обновени уебсайтове

4

Честота на обновяване информацията на
уебсайтовете

5

Информационни системи, осигуряващи
онлайн достъп до информация за
граждани и фирми

6

Обслужени запитвания по ЗДОИ

7

Проведени обучения за повишаване на
квалификацията, свързана с
комуникацията с вътрешни и външни
публики

няма

Вътрешни информационни бюлетини в
рамките на СВ

Над 778 справки, становища, решения на
общи събрания, информация за
дежурства, статистики и др.
кореспонденция, изпращана между
съдилищата в апелативния район, до ВКС,
ВСС, ИВСС, МП, МВР, НС и де, инат

8

9

Събития и инициативи, насочени към
гражданите

10

Информационни кампании, насочени към
повишаване на осведомеността и
правната култура

11

Кризисни ситуации

Не са въвеждани нови системи през
годината.
45 броя

Проведени "Дни на отворените врати" във
всички съдилища.
Въведени приемни дни на председателите
на ОСВ в осем от съдилищата.
17 от съдилищата са участвали в
Образователната програма „Съдебната
власт – информиран избор и гражданско
доверие. Отворени съдилища и
прокуратури”като са обхванати над 1500
ученици.
1 бр.
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ІІІ. 1. Резултати на съдиите при Апелативен съд – Велико Търново
Общият брой на съдиите по щата на Апелативен съд – Велико Търново е 17.
Към края на 2017 година 3 щатни съдийски бройки са незаети. Същите са
разпределени в две отделения – наказателно и гражданско и търговско, като 7
съдии разглеждат наказателни дела, а 10 съдии разглеждат граждански и
търговски дела.

Брой дела за
разглеждане

Брой
свършени
дела

Брой съдии по ЩАТ

1 678

1 502

17

Брой съдии Отработени
ЗАЕТА
човекомесеци
численост

14

180

Действителна
натовареност
Към делата
за
разглеждане

Към
свършените
дела

9.32

8.34

При общо 1 055 граждански и търговски дела за разглеждане през 2017
година средната натовареност по щат при посоченото по-горе разпределение е
8.79 дела на месец на съдия срещу 9.10 дела през 2016 г. и 7.52 през 2015 г. При
стоящите за разглеждане общо 623 наказателни дела средната натовареност по
щат е била 7.42 дела на месец на съдия срещу 5.67 през 2016 г. и 5.81 през 2015 г.
Средната натовареност по щат спрямо общия брой от 1 678 дела за
разглеждане за 2017 година е била 8.23 дела на месец на съдия срещу
7.69 дела през 2016 г. и 6.91 през 2015 г.
При

свършените

общо

924

граждански

и

търговски

дела

средната

натовареност по щат е била 7.70 срещу свършени 1 001 граждански и търговски
дела през 2016 г., когато средната натовареност по щат е била 8.34 дела на месец
на съдия, а за 2015 г. – 878 свършени дела – при средна натовареност по щат –
6.65. При свършените общо 578 наказателни дела средната натовареност по щат е
6.88 срещу свършени 421 наказателни дела през 2016 г., когато средната
натовареност по щат е била 5.01 дела на месец на съдия, при 353 свършени дела –
при средна натовареност по щат – 4.90 през 2015 г. Средната натовареност по
щат спрямо общия брой от 1 502 свършени дела през 2017 година е била
7.36 дела на месец на съдия.
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При гражданските и търговски дела за разглеждане действителната
натовареност е била 10.34 дела на месец на съдия, а при наказателните дела за
разглеждане – 7.98 дела на съдия

на месец. Средната действителна

натовареност спрямо общия брой 1 678 дела за разглеждане през 2017
година е била 9.32 дела на месец на съдия.
При свършените граждански дела действителната натовареност е била 9.06
дела на месец на съдия, а при свършените наказателни дела – 7.41 дела на месец
на съдия. Средната действителна натовареност спрямо общия брой от 1
502 свършени дела през 2017 година е била 8.34 дела на месец на съдия.
През 2017 година постъпващите в Апелативен съд дела са се разпределяли
между съдиите по принципа на случайния избор. Системата, която се използва за
разпределение на делата обаче не отчита тежестта на отделните дела, поради
което статистически не би могло да се отговори на този критерий. Освен това
поради различния брой на отделните видове дела, които са били разгледани и
решени от съдиите, както и различните по брой съдебни заседания, които се
провеждат при решаването на делата, не би могло да се отчете реалното
натоварване на отделните съдии.
При тези условности и липсата на достатъчно статистическа основа за
сравнение предлагам следните изводи относно дейността на всеки съдия и на
целия съдебен състав: при гражданските и търговски дела – съдия Янев е
имал за разглеждане 87 дела, като е свършил 82 дела; съдия Чобанова – 75 дела
за разглеждане, свършени 75; съдия Георгиева – 106 дела за разглеждане,
свършени 106 дела; съдия Делисъбева – 144 дела за разглеждане, свършени 109;
съдия Попова – 127 дела за разглеждане, свършени 104; съдия Китанова – 132
дела за разглеждане – свършени 108; съдия Даскалова – 127 дела за разглеждане
– свършени 114; съдия Маринова – 131 дела за разглеждане – свършени 115; съдия
Еремиев – 122 дела за разглеждане – свършени 107. Освен съдиите от
гражданското и търговско отделение през годината са разгледали и решили
граждански и търговски дела и съдиите от наказателното отделение - съдия
Маркова – 1 дело за разглеждане, свършено – 1, съдия Неделчева - 1 дело за
разглеждане, свършено – 1, съдия Ванев - 1 дело за разглеждане, свършено – 1 и
съдия Колева - 1 дело за разглеждане, свършено – 1.
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Постъпилите дела през отчетния период на отделен съдия са в порядък от
115 до 121 дела на всеки съдия. По-големият брой на дела за разглеждане на
отделен съдия е в резултат на несвършени дела в началото на отчетния период
между 6 до 25 дела.
При наказателните дела – съдия Маркова е имала за разглеждане 76
дела, като е свършила 64 дела; съдия Неделчева е имала за разглеждане 85 дела,
като е свършила 81 дела; съдия Жеков – 83 дела за разглеждане, свършени 75;
съдия Ванев – 62 дела за разглеждане, свършени 62; съдия Стоянова – 85 дела за
разглеждане, свършени 80, съдия Колева – 88 дела за разглеждане, свършени 78 и
съдия Георгиев – 84 дела за разглеждане, свършени - 80. Освен съдиите от
наказателното отделение през годината са разгледали и решили наказателни дела
и съдия Янев – 2 дела за разглеждане, свършени 2 дела; съдия Чобанова – 6 дела
за разглеждане, свършени 6 дела; съдия Георгиева – 7 дела за разглеждане,
свършени 7; съдия Делисъбева – 6 дела за разглеждане – свършени 6; съдия
Попова – 5 дела за разглеждане – свършени 5; съдия Китанова – 5 дела за
разглеждане – свършени 5; съдия Даскалова – 9 дела за разглеждане – свършени
8; съдия Маринова – 11 дела за разглеждане – свършени 10 и съдия Еремиев – 7
дела за разглеждане – свършени 7.
В обобщение, като изключа председателя на съда, при така възприетото
през 2017 година разпределение на делата и приложените статистически отчети
натовареността на отделните съдии е почти равностойна, като по-натоварени по
обем разпределени и решени дела са били съдия Делисъбева, съдия Китанова и
съдия Маринова при гражданските съдии и съдия Колева, съдия Неделчева и съдия
Стоянова при наказателните съдии.

Резултати на съдиите
Граждански и търговски дела

съдия Янко Янев е имал несвършени 8 дела в началото на отчетния период,
постъпили 79 дела, за разглеждане 87 дела, като е свършил 82 дела, от които в
тримесечния инструктивен срок – 77, или 93.90 %.
Резултати от инстанционния контрол – решения: 2 потвърдени, недопуснати
до касационно обжалване 10 решения и 2 решения са изменени частично;
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определения - 3 определения са потвърдени и 4 определения не са допуснати до
касационно обжалване и едно - отменено.
съдия Лидия Чобанова е имала несвършени 3 дела в началото на отчетния
период, постъпили 72 дела, 75 дела за разглеждане, свършила е 75, от които 69
или 92 % в тримесечния инструктивен срок.
От обжалваните дела, общо 25 са върнати с резултат при решенията: 2
потвърдени, 7 недопуснати до касационно обжалване, 4 отменени, едно обезсилено
и едно частично изменено, при определенията: 5 потвърдени, 3 недопуснати до
касационно обжалване и 2 отменени.
съдия Поликсена Георгиева е имала несвършени 7 дела в началото на
отчетния период, постъпили 99 дела, 106 дела за разглеждане, от които са
свършени 106 дела – 103 в тримесечния инструктивен срок, или 97.17 %.
От обжалваните дела, общо 16 са върнати с резултат при решенията: 9
недопуснати до касационно обжалване и 2 отменени, при определенията: 5
недопуснати до касационно обжалване.
съдия Даниела Делисъбева е имала несвършени 25 дела в началото на
отчетния период, постъпили 119 дела, разгледала е 144 дела и е свършила 109, от
които 83 или 76.15 % в тримесечен срок.
От обжалваните дела, общо 24 са върнати с резултат при решенията: 7
недопуснати до касационно обжалване, 6 отменени и 1 частично изменено, при
определенията: 3 потвърдени, 4 недопуснати до касационно обжалване, 2
отменени и 1 частично изменено.
съдия Илияна Попова е имала несвършени 9 дела в началото на отчетния
период, постъпили 118 дела, 127 дела за разглеждане, свършени 104, от които 95
или 91.35 % в тримесечния срок.
От обжалваните дела, общо 24 са върнати с резултат при решенията: 1
потвърдено, 16 недопуснати до касационно обжалване, 1 обезсилено по обективни
причини и 3 частично отменени, при определенията: 1 потвърдено и 2 недопуснати
до касационно обжалване.
съдия Пенка Китанова е имала несвършени 13 дела в началото на
отчетния период, постъпили 119 дела, разгледала е 132 дела, от които свършени
са 108 – 97 или 89.82 % в тримесечния инструктивен срок.
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От обжалваните дела, общо 22 са върнати с резултат при решенията: 1
потвърдено, 12 недопуснати до касационно обжалване и 3 отменени, при
определенията: 1 потвърдено и 5 недопуснати до касационно обжалване.
съдия Христина Даскалова е имала е имала несвършени 6 дела в началото
на отчетния период, постъпили 121 дела, за разглеждане 127 дела, свършила е
114, от които 105 или 92.11 % в тримесечния инструктивен срок.
От обжалваните дела, общо 21 са върнати с резултат при решенията: 2
потвърдени, 9 недопуснати до касационно обжалване и 2 отменени и 1 обезсилено,
при определенията: 1 потвърдено, 5 недопуснати до касационно обжалване и 1
отменено.
съдия Галя Маринова – е имала несвършени 13 дела в началото на
отчетния период, 118 постъпили, 131 дела за разглеждане – свършени 115, от
които 105 или 91.30 % в тримесечния инструктивен срок.
От обжалваните дела, общо 20 са върнати с резултат при решенията: 10
недопуснати до касационно обжалване и 2 отменени, при определенията: 3
потвърдени, 4 недопуснати до касационно обжалване и 1 обезсилено.
съдия Емануил Еремиев е имал несвършени 7 дела в началото на отчетния
период, постъпили 115 дела, разгледал е 122 дела, от които е свършил 107, от тях
93 или 86.92 % в тримесечен срок.
От обжалваните дела, общо 29 са върнати с резултат при решенията: 13
недопуснати до касационно обжалвани, 4 отменени и 1 обезсилено, при
определенията: 4 потвърдени и 7 недопуснати до касационно обжалване.

Наказателни дела
съдия Мая Маркова има възложени 65 дела, разгледани – 76 и свършени 64
броя дела. Останали несвършени – 12 броя дела. От приключените дела 46 или
48.94 % са в тримесечен срок. От обжалваните съдебни актове, постановени от
съдия Маркова са потвърдени 5 и изменени 3.
съдия Йорданка Неделчева има възложени 82 бр. наказателни дела,
разгледани са 85 бр., като са приключени 81 бр. Останали несвършени на края на
отчетния период са 4 бр. дела. От приключените дела - 81 или 100 % са в
тримесечен срок. От атакуваните съдебни актове, които са постановени от съдията
Неделчева 7 са потвърдени, изменено 1 и отменени 2.
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съдия Румян Жеков има възложени 76 наказателни дела, разгледани 83 бр.
и са приключени 75 бр. Останали са несвършени 8 бр. От приключените дела – 69
или 92 % са в тримесечен срок. От обжалваните съдебни актове, постановени от
съдията Жеков са потвърдени 5, изменени 4 и отменени 3.
съдия Милчо Ванев има възложени 54 бр. наказателни дела, разгледани са
62 бр. и са приключени 62 бр. Няма останали несвършени на края на отчетния
период дела. От приключените дела 57 или 91.94 % са в тримесечен срок. От
атакуваните съдебни актове, постановени от съдията Ванев са потвърдени 9,
изменени 2, отменени 4.
съдия Петя Стоянова има възложени 78 бр. наказателни дела, разгледани
са 85 бр. и са приключени 80 бр. Останали несвършени на края на отчетния период
са 5 бр. От приключените дела 65 или 81.25 % са в тримесечен срок. От
атакуваните съдебни актове, постановени от съдията Стоянова са потвърдени 6,
изменени 2, отменено 1.
съдия Корнелия Колева има възложени 77 бр. наказателни дела,
разгледани са 88 бр. и са приключени 78 бр. Останали несвършени на края на
отчетния период са 10 бр. От приключените дела 65 или 83.33 % са в тримесечен
срок. От атакуваните съдебни актове, постановени от съдията Колева са
потвърдени 5 и изменени 5.
съдия Красен Георгиев има възложени 76 бр. наказателни дела,
разгледани са 84 бр. и са приключени 80 бр. Останали несвършени на края на
отчетния период са 4 бр. От приключените дела 73 или 91.25 % са в тримесечен
срок. През отчетния период няма върнати дела от ВКС на РБ по обжалвани съдебни
актове. От атакуваните съдебни актове, постановени от съдията Георгиев са
потвърдени 5, изменено 1, отменено 1.
съдия Теодорина Димитрова. От атакуваните съдебни актове, постановени
от съдията Димитрова са потвърдени 3 бр.
Резултатите от разгледаните жалби и протести срещу постановени през
отчетната година съдебни актове, посочени в приложените към доклада таблици,
както и ниският процент на отменени и изменени присъди, решения и определения,
постановени по различните видове дела показват, че качеството на същите е на
необходимото много добро ниво при всички съдии.

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА АПЕЛАТИВЕН СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2017 г.

84|368

Резултатите от разгледаните жалби и протести срещу постановени през
отчетната година съдебни актове, посочени в приложените към доклада таблици,
както и ниският процент на отменени и изменени присъди, решения и определения,
постановени по различните видове дела показват, че качеството на същите е на
необходимото много добро ниво при всички съдии.
Като краен общ резултат от дейността на Апелативен съд – Велико
Търново за 2017 година следва да посочим, че съдиите са разгледали
общо 1 678 дела, по които са провели 800 съдебни заседания, решили са
общо 1 502 дела, от които 1 347 или 90 % в тримесечен срок, като са се
произнесли с акт по съществото на делото по 1 412 дела и са прекратили
90

дела.

Останалите

несвършени

176

дела

в

края

съставляват само 10.49 % от всички дела за разглеждане.

на

годината
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През 2017 година не са извършвани проверки на организацията на дейността
на съдиите от Апелативен съд – Велико Търново.
В изпълнение на задълженията си по чл. 106, ал. 1, т. 6 от ЗСВ,
Председателят на Апелативен съд – Велико Търново, възложи със Заповед №
539/03.11.2017 г. проверка на организацията на дейността на съдиите от
окръжните съдилища от съдебния район на Апелативен съд - Велико Търново за
2017

година.

Проверката

се

извърши

от

предварително

определени

от

административния ръководител на Апелативния съд комисии.
Във всички окръжни съдилища от Великотърновски апелативен район се
прилага разпределение на делата на случаен принцип.
Наказателните, гражданските и търговски дела, постъпили в съдилищата, са
образувани, насрочвани и разглеждани при спазване на задължителните и
инструктивни срокове.
В обобщение, комисиите са констатира, че във всички окръжни съдилища е
създадена много добра организация по движението и работата по гражданските и
наказателните дела, а съдиите стриктно спазват разпоредбите на ГПК и НПК за
насрочване на делата, приключват ги изключително в тримесечен срок и изготвят
актовете си по делата приоритетно в месечен срок.
В заключение са направени заключения за много добра организация на
административната дейност на съдилищата и на дейността на съдиите по
образуването и движението на съдебните дела.
Дадените препоръки основно са насочени към: съобразяване на Регистърът
на съдебните решения с изискванията на чл. 52 от ПАС, коректно попълване на
всички книги в съдилищата и извършване на по-задълбочено предварително
проучване на делата преди насрочването им в открито съдебно заседание и преди
обявяване

ход

по

същество,

с

цел

недопускане

забавяне

на

съдебното

производство и отмяна на хода по същество и действителен анализ на отводите и
самоотводите и мерки за отстраняването им.
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V.1. Сграда, оборудване, проблеми
Апелативен съд - Велико Търново се помещава на последния четвърти етаж
на Съдебната палата в гр. Велико Търново, ул. „Васил Левски” № 16. В Съдебната
палата в гр. Велико Търново се помещават още Окръжен и Районен съд - Велико
Търново, Апелативна, Окръжна и Районна прокуратури.
Апелативен съд – Велико Търново заема основно четвъртия етаж на
Съдебната палата, където са кабинетите на съдиите. Кабинетите на съдебните
служители са изнесени по други етажи, като на третия етаж се намира съдебното
деловодство на съда, и два броя кабинети – на системния администратор и съдебни
секретари. На втория етаж от съдебни служители на апелативния съд (съдебни
помощници,

съдебен

администратор

и

административен

секретар,

главен

счетоводител и главен специалист касиер-счетоводител), се ползват три броя
кабинети, намиращи се в северозападната част на сградата. Част от съдебните
секретари ползват и един кабинет в сутерена на палатата. С протокол от
30.11.2017 г. Окръжен съд – Велико Търново е предоставил за ползване стая № 24
на апелативния съд, поради възникналата необходимост от осигуряване на
допълнително помещение за организиране на Пресофис на Апелативен район Велико Търново, в изпълнение на решение на Съдийската колегия на ВСС по
протокол № 35/19.09.2017 г. Предаденият кабинет все още не се ползва от
Апелативен съд – Велико Търново поради ремонтните дейности, които се
извършват в него.
И тук, както на много места в страната остава неразрешен проблемът на
изчерпания капацитета си сграден фонд, макар, че за нуждите на институциите на
съдебната власт е предоставена освен Съдебната палата на ул. „Васил Левски” №
16 и сграда 2 на ул. „Цанко Церковски” № 40, правото на собственост на която е
прехвърлено безвъзмездно на Великотърновски окръжен съд с решение на
Общински съвет – Велико Търново през 2002 година.
Двете сгради са пренаселени и трудно могат да поемат повече обособяване
на работни места, тъй като възможностите за преустройство на съществуващите
помещения са изчерпани. Апелативен съд – Велико Търново няма обособени
работни места в сграда № 2, но там са настанени съдебните изпълнители,
съдебните служители от Съдебно-изпълнителната служба на Районен съд – Велико
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Търново, служители на Районна прокуратура - Велико Търново и Окръжна
прокуратура – Велико Търново, съдебната охрана и Службата по вписванията.
След разглеждане от Комисията „Управление на собствеността” и Пленума
на

ВСС,

на

изготвеното

мотивирано

становище

от

административните

ръководители, за това че няма отпаднала необходимост от ползването на сграда №
2, тя беше предадена от Министерство на правосъдието на ВСС.
Тези проблеми със сградния фонд обаче могат да се решат само от Висш
съдебен съвет.
Независимо от горното, след пристрояването на терасата на последния етаж
на Съдебната палата през 2009 г., условията за работа на съдиите и съдебните
служители в Апелативен съд – Велико Търново са много добри.
Съдиите работят по един в кабинет, а за съдебните служители, макар и при
малко физическо пространство са обособени достатъчно работни места.
Съдебните служители ползват 8 помещения – за 25 броя съдебни служители.
Налице е пренаселеност в съдебното деловодство, където работят 8 съдебни
служители. Там е и служба „Регистратура”, както и служителят „Връзки с
обществеността”. В съдебното деловодство страните по делата и адвокатите се
запознават с делата, поради липса на отделно помещение за четене.
Апелативен съд – Велико Търново разполага с една съдебна зала, в която
насрочва съдебните заседания на всички отделения. В нея се извършват и
разпитите чрез видеоконференция на основание чл. 474, ал. 3 от НПК, поради
това, че е оборудвана с техника за провеждане на разпити. Заради завишеното
постъпление на дела, все по-често се налага да отправяме искания за ползване на
зали от Окръжен съд – Велико Търново.
Съдът има едно складово и едно архивно помещение. Беше извършен ремонт
и оборудване на архивното помещение в съответствие с изискванията на
Наредбата за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването
и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и
общинските институции. През 2017 г. се извърши междинна експертиза на
документите на съда, систематизация, регистрация и подреждането им по
класификационна схема в архивното помещение.
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Част от кабинетите се нуждаят от текущ ремонт – шпакловка, измазване,
подмяна или циклене на паркет. От ремонт и ново оборудване се нуждае и
съдебната зала на съда.

V.2.

Техническо

оборудване

–

компютри,

мрежи,

програмни

продукти, проблеми.
Работните места в Апелативен съд – Велико Търново са оборудвани с
компютърна техника, осигуряваща достатъчни условия за изпълнение на преките
служебни задължения на съдии и служители. Предприети са мерки за осигуряване
на защита на системните файлове на операционните системи, както и на
потребителските данни.
Техническата

обезпеченост

в

Апелативен

съд

-

Велико

Търново

е

сравнително добра. Изградената локална мрежа осигурява достъп до мрежови
ресурси, като са наложени правила за достъп, съответстващи на позицията на
потребителя. На сървъра домейн-контролер потребителите са обособени в
организационни единици, като за всеки мрежов ресурс са определени права на
достъп за всяка организационна единица.
През 2016 година беше закупена нова копирна машина за деловодството на
Апелативен Велико Търново, която заедно с другите две стари копирни машини, са
включени в компютърната мрежа и се използват също и като мрежови принтер и
мрежови скенер.
Съдебните заседания в Апелативен съд - Велико Търново се провеждат в
една съдебна зала, която е оборудвана със система за звукозапис на заседанията.
Компютърът в залата е оборудван с два монитора - един за съдебния секретар и
един за съдията, председателстващ съдебния състав за следене на протокола. До
входа на залата е инсталирано електронно табло, което дава информация за
насрочените за деня дела (вид на делото, час на разглеждане). В различен цвят е
маркирано текущото дело. Промените в реда на разглеждане на делата
своевременно се отразяват на електронното табло от секретаря-протоколист,
което е допълнително улеснение на страните в процеса.
В Апелативен съд - Велико Търново се използва деловодна информационна
система EMSG, разработена от Декстро Груп ООД. Чрез нея е напълно
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автоматизиран процесът на изготвяне на документи към съдебните дела, както и
изготвянето на справки и статистически отчети. Също така чрез деловодната
програма напълно е автоматизиран процесът на изготвяне на документи по
призоваването

и

уведомяването

на

страните.

Деловодният

софтуер

дава

възможност да се създава електронно дело, което да остава на разположение на
съда след връщане на делото. След октомври 2015 година въз основа на заповед
на председателя на съда се съхранява пълно електронно досие на делата.
Чрез деловодния софтуер Апелативен съд изпълнява задълженията на
съдилищата по чл. 64 от Закона за Съдебната власт да публикуват незабавно в
интернет актовете на съда, в следствие на което гражданите имат достъп до
постановените съдебни актове, както и до информация относно движението на
делата. Информацията е достъпна за ползване чрез сайта на Апелативен съд Велико Търново от момента на образуване на делото в деловодния софтуер.
Съдебните актове са достъпни веднага след привеждането им във вид,
съответстващ на Закона за защита на личните данни, Закона за защита на
класифицираната информация и Вътрешните правила за организация на дейността
по публикуване на съдебни актове на интернет страницата на Апелативен съд Велико Търново. Създадени са условия за ползване на потребителски справки по
различни критерии: по номер на дело, входящ номер, номер на дело в първа
инстанция. Постановените и публикувани съдебни актове могат да бъдат намирани
и в списък по месец на решаване. На началната интернет-страница на Апелативен
съд - Велико Търново са публикувани указания за начина за достъп до
публикуваната

информация

по

дела,

както

и

вътрешните

правила

за

организацията на публикуването на съдебните актове.
През 2016 година беше въведена нова услуга за страните по делата –
отдалечен специализиран достъп до електронните дела. Специализираният достъп
до делата се предоставя от деловодната програма на съда, в реално време чрез
Интернет

страницата

на

Апелативен

съд

–

Велико

Търново,

меню

Деловодство/Електронно дело. Чрез добавена функционалност в Интернетстраницата на съда се дава възможност за осъществяване пълен достъп до
наличната информация в електронните досиета на делата. Предоставянето на
специализиран достъп до електронно досие е предназначен единствено за страните
по съответното дело и техните процесуални представители. Разработеният софтуер
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обезпечава техническа възможност за предоставяне на достъп до електронното
досие на конкретни дела, в това число до всички приложения по делото на
Апелативен съд – Велико Търново. Извършването на справки в електронните
досиета на делата се осъществява в реално време, чрез Интернет.
Благодарение на уеб-базираната Централизирана програма за случайно
разпределение на делата, предоставена от Висш съдебен съвет, разпределението
на делата се извършва онлайн на сървър на ВСС и осигурява безпристрастност при
определянето на докладчик по делото.
Във връзка с публичност при случайното разпределение на делата с
обществен интерес през 2016 година, продължи инициативата за видеозаснемане и
публикуване на акта на случайно разпределение на интернет страницата на съда в
раздел „Видеоразпределение на дела”.
Всички магистрати и служители ползват правноинформационните системи
„Сиела Норми” и „Апис 7”, и „Европраво”, които се обновяват по интернет. Това
осигурява винаги актуално съдържание на нормативните актове в правния
софтуер. В съда се ползва и правно-информационна система „Апис 7 Регистър+”.
Всички магистрати и служители от апелативния съд ползват интернет връзка
от местен доставчик („Евроком Царевец”) през специална защитна стена,
осигуряваща сигурна защита на информацията в локалната компютърна мрежа от
външни интернет потребители. Системата е така настроена, че при прекъсване на
връзката към доставчика, автоматично интернет трафика се пренасочва през
резервна втора оптична линия, което осигурява непрекъснат процес на работа.
Наличната техника в Апелативен съд - Велико Търново е достатъчна за
нормалното

протичане

на

работния

процес,

но

е

необходимо

нейното

непрекъснато обновяване. Предвид бързото развитие на информационните
технологии и приетите от ВСС стандарти за електронно правосъдие има
необходимост от актуализиране на системите и мрежите.
През 2013 година със средства, отпуснати от Висш съдебен съвет е закупен
сървър, на който е инсталиран софтуер за електронен пренос на данни по делата
между различните деловодни програми, който обслужва всички съдилища в
апелативния район и обмена на данни с Единната Система за Противодействие на
Престъпността (ЕИСПП). Чрез него се осигурява връзка на информационните
системи на съдилищата в апелативния район с останалите информационни
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системи, част от ЕИСПП (следствени служби, прокуратури). Той събира заявките до
ядрото на ЕИСПП за всички съдилища от Апелативен район - Велико Търново и
изпълнява функцията на свързващо звено между деловодните програми на
съдилищата и ядрото. Същият сървър се използва и за централна точка и за
безхартиения обмен между деловодните системи в апелативния район.
В Апелативен съд - Велико Търново е налична техника за осъществяване на
видеоконферентна връзка. Техниката е в пълна техническа изправност и се
използва по молби за Международна правна помощ - разпити на лица чрез
видеоконференция, за които апелативният съд е компетентен орган по чл. 474, ал.
3 от НПК. През 2016 година бяха осъществени видеоконферентни разпити по 7
дела за международна помощ по чл. 474 НПК.
V.3. Финансово управление.

В Апелативен съд - Велико Търново се прилага Система за финансово
управление и контрол (СФУК). Изготвените правила имат за цел ефективното
управление

на

финансите.

Създадената

процедура

за

разделянето

на

отговорностите по вземане на решение и осъществяване на контрол, имат за цел
средствата да се изразходват законосъобразно.
Смятам, че СФУК на съда е в съответствие с политиката на Закона за
управление на публичните финанси, както и с указанията на одита на ВСС за
финансово и оперативно управление. За управлението на риска са създадени
процедури, с които да се отчитат основните рискове и да се набелязват мерки за
намаляване

и

ограничаване

на

рисковете

в

допустимите

граници.

При

необходимост - при промяна в рисковите показатели, правилата се актуализират с
оглед практическите потребности на финансовото управление на съда.
Актуална информация за изпълнението на бюджета на Апелативен съд
Велико Търново и информация за движението по бюджетни сметки, могат да бъдат
получени от счетоводната програма.
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VІ.1. Кадрова обезпеченост

ОКРЪЖЕН СЪД
ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Окръжен съд – Велико Търново е започнал 2017 година, при утвърден
щат за 23 съдии, както следва: Председател, 2 заместник – председатели, 17 съдии
и 3 младши съдии.
Действително заетите бройки в рамките на щатната численост в началото на
годината са били 20, като вакантни са били 1 щ. бр. за „заместник-председател и 2
щ. бр. за „съдия”.
С решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол №
15/11.04.2017 г. за „заместник на административния ръководител – заместникпредседател” на Окръжен съд - Велико Търново е назначена съдия Сара Стоева.
Същата встъпи в длъжност на 28.04.2017 г.
С решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по Протокол №
20/22.06.2017 г. е съкратена 1 (една) щатната длъжност „съдия” в Окръжен съд –
Велико Търново, считано от дата на вземане на решението.
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Считано от 01.09.2017 г., във връзка с придобиване право на пенсия за
осигурителен стаж и възраст, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ и решение на
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 31 от 25.07.2017 г.,
Янка Стоянова Павлова е освободена от длъжността „съдия в Окръжен съд –
Велико Търново“. С решение от същата дата съдия Янка Павлова е поощрена с
отличие „служебна благодарност и грамота” за постигнати високи резултати при
изпълнение на служебните задължения.
От 16.09.2017 г., поради настъпила смърт на съдия Елза Йовкова се освободи
още една щатна бройка за съдия.
През изминалата година, като младши съдии в Окръжен съд – Велико
Търново работиха Мария Костова, Катя Велисеева и Илина Джукова. С решение на
Съдийската колегия на ВСС по Протокол № 26/20.06.2017 г. е продължен
двегодишния срок на назначението им с до 6 (шест) месеца, считано от 25.06.2017
г.
С решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №
47/21.11.2017 г. младши съдия Мария Костова е назначена за съдия в Районен съд
– Свищов, а младши съдия Катя Велисеева е назначена за съдия в Районен съд –
Червен бряг. Същите напуснаха длъжността „младши съдия” в Окръжен съд –
Велико Търново, считано от 01.12.2017 г. и от същата дата същите са встъпили
като съдии в горепосочените районни съдилища.
Едната свободна щатна бройка за младши съдия, предстои да бъде заета
през 2018 година, след приключване на задължителното 9-месечно обучение в
НИП, от спечелилият конкурса.
Всички съдии, работили през отчетния период, са с продължителен общ
юридически стаж, преобладаващата част от който е съдийски такъв. Всички съдии
от състава на Окръжен съд – Велико Търново са с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, като
само двама са с ранг „съдия в АС” - съдия Мая Пеева и съдия Искра Пенчева.
Следва да се отбележи, че в края на м. декември 2017 година Административният
ръководител – Председател на Окръжен съд – Велико Търново направи
предложение пред Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет съдия Пеева и
съдия Пенчева да бъдат повишени, с оглед обстоятелството, че на 19.12.2017
година са изтекли три години от встъпването им като съдии в Окръжен съд –
Велико Търново.
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Окръжен съд – Велико Търново приключва 2017 г. с 22 щатни бройки за
магистрати, като от тях действително заети са 16 щатни бройки. Незаети остават 4
щ. бр. за „съдия” и 2 щ. бр. за „младши съдия”.
Утвърденият щат на съдебните служители в Окръжен съд – Велико Търново
е от 47 служители, при наличието на следните щатове: съдебен администратор,
главен счетоводител, административен секретар, главен специалист касиерсчетоводител, началник служба – стопанисване и управление на съдебното
имущество, 2-ма системни администратори, 3-ма завеждащи служба, 14 съдебни
деловодители, 10 съдебни секретари, съдебен архивар, съдебен статистик, шофьор,
той и домакин, 4-ма чистачи, 4-ма призовкари, работник по поддръжката - огняр и
работник по поддръжката - ел. техник. Незаета е била 1 (една) щ. бр. за
длъжността „чистач”.
В изпълнение на чл. 19 от Правилника за администрация в съдилищата, във
връзка с утвърдения с Решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол №
27/06.12.2016 г. Класификатор на длъжностите в администрацията, в сила от
01.12.2016 г., със Заповед № 19/31.01.2017 г. на председателя на съда е утвърдена
нова структура на съдебната администрация в Окръжен съд – Велико Търново,
считано от 01.02.2017 г.
С оглед утвърдената нова структура са извършени следните преназначения
на съдебни служители, считано от 01.02.2017 г.: инж. Нели Вангелова е
преназначена от длъжност „началник служба – стопанисване и управление на
съдебното имущество” в длъжност „управител сграда”; Албена Иванова е
преназначена от длъжност „завеждащ служба – регистратура” в длъжност „съдебен
деловодител – регистратура” и Весела Неделчева е преназначена от длъжност
„главен специалист касиер-счетоводител” в длъжност „счетоводител-касиер”.
Считано от 02.05.2017 г. на свободната щатна бройка за „чистач” е
назначена Галина Андонова.
Считано от 01.08.2017 г. служителят Илко Караатанасов напусна длъжността
„системен администратор”. Трудовото правоотношение е прекратено на основание
чл. 325, ал.1, т. 1 от КТ.
От 14.11.2017 г. длъжността „съдебен секретар” напусна Милена Гушева.
Същата премина на работа в Апелативен съд - Велико Търново по реда на чл. 343,
ал. 2 от ЗСВ.
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Във връзка с придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст
Венера Минчева напусна длъжността „съдебен секретар”, считано от 16.11.2017 г.
На основание чл. 343, ал. 2 от ЗСВ на свободната щатна бройка за „съдебен
секретар” е преназначена от Районен съд - Хасково г-жа Йорданка Делчева,
считано от 22.11.2017 г.
След

извършена

оценка

и

анализ

на

структурата

на

съдебната

администрация в Окръжен съд – Велико Търново, със Заповед № 182/18.12.2017 г.
на

председателя

на

съда,

свободната

щ.

бр.

за

длъжността

„системен

администратор” е трансформирана в длъжност „съдебен помощник”, считано от
01.01.2018 г. Към момента на изготвяне на доклада за 2017 година е в ход
конкурсна процедура за заемане на длъжността.
Служба „Деловодство“ се ръководи от Завеждащ служба, той и съдебен
деловодител”. Съдебните деловодители са разпределени както следва: трима
съдебни деловодители и завеждащ служба „Деловодство” работят по наказателни
дела; 6 съдебни деловодители извършват делообработката на граждански и
търговски дела. Двама съдебни деловодители работят в регистратурата и завеждат
входящи и изходящи книжа, извършват сканиране на входящите съдебни книжа, по
които се образуват дела. Двама съдебни деловодители – обслужване на граждани
във връзка с извършване справки по делата, тъй като в съда е въведен принципа
на обслужване на гражданите на едно гише. Единият от съдебните деловодители –
регистратура, води регистъра и делообработката на заявленията, постъпили по
Закона за достъп до обществена информация. Както е посочено по-горе двама от
деловодителите, обработващи граждански дела са съответно завеждащ РКИ и зам.
завеждащ РКИ.
Служба „Съдебни секретари” са състои от завеждащ службата, той и съдебен
секретар „граждански дела” и девет съдебни секретари, разпределени по вид дела
– 4 съдебни секретари за работа в наказателни дела и 6 съдебни секретари за
работа в граждански и търговски дела. Следва да се отбележи, че съдебни
секретари в случая въпреки извършеното разпределение по видове дела, се
заместват на принципа на взаимната заменяемост, без оглед на правната материя.
Съдебния статистик е ангажиран изцяло със статистическата обработка на
делата, изготвя статистическите отчети на полугодие и годишните такива. Във
връзка с различните видове проверки, извършвани относно работата на Окръжен
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съд – Велико Търново от Апелативен съд – Велико Търново, от Инспектората към
ВСС и други ангажирани в този аспект институции, се изготвят от статистика. На
него е възложено попълване данните за натовареност в СИНС. До 5-то число на
всеки месеца изготвя и предоставя председателя на съда с копия за двамата
заместник председатели, ръководители на съответните отделения, справки относно
насрочването, движението и приключването на делата за предходния месец както
следва: справка за броя на постъпилите и разпределени дела – първоинстанционни
и въззивни; справки за броя на предадените в деловодството граждански,
търговски и наказателни дела (първоинстанционни и въззивни); справка за
предадените граждански, търговски и наказателни дела със съдебен акт,
постановен/изготвен извън процесуалните срокове, съответно от открити или
закрити

заседания

(първоинстанционни

и

въззивни);

справки

за

първоинстанционни и въззивни граждански, търговски и наказателни дела,
обявените за решаване и с неизготвени в рамките на процесуалните срокове
решения или мотиви; справки за ненасрочените дела с посочване на причините за
това. Води регистъра за отводите по граждански и наказателни дела, както и
класьорите със съдебните актове по съдии, по които е реализиран инстанционен
контрол с отбелязани индекси.
Окръжен съд - Велико Търново приключва годината с 47 щатни бройки за
служители, от които действително заети са 45. Свободни са 2 щ. бр. за
длъжностите „съдебен помощник” и „съдебен секретар”.
Към настоящия момент съотношението: магистрати/служители (по щат) е
22:47 или 1:2.13.
Съдебните

служители

в

Окръжен

съд

–

Велико

Търново

са

с

дългогодишен стаж и опит, като работата им се е отличавала с полагане на
необходимите усилия и отговорност.
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ОКРЪЖЕН СЪД
ГАБРОВО

Утвърдената щатна численост на Окръжен съд – Габрово е била:
административен ръководител - председател, един заместник на административния
ръководител – заместник - председател, десет съдии и един младши съдия.
На основание решение по протокол № 33 от заседанието на Съдийската
колегия на Висшия съдебен съвет, проведено на 01.08.2017 година, мл. съдия Боян
Христов Косев е напуснал длъжността, считано от 15.08.2017 година.
Щатната численост на съдебните служители, на ръководни длъжности, от
общата и специализирана администрация и на технически длъжности в Окръжен
съд – Габрово, в края на 2017 година, е била 23 – административен секретар,
главен счетоводител, завеждащ служба „Деловодство”, връзки с обществеността,
счетоводител и касиер, системен администратор, управител сгради и домакин, шест
съдебни деловодители, съдебен архивар, пет съдебни секретари, призовкар,
работник поддръжка сгради - огняр и две чистачки, като съотношението по щат
съдебни служители – съдии е по-малко от 2:1.
През отчетната година е прекратен трудовия договор със Стайо Генчев
Дончев, работник поддръжка сгради - огняр, на основание чл. 327, ал. 1, т. 12 от
КТ, поради придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, считано
от 01.07.2017 година. На тази длъжност е назначен Методи Цветанов Методиев, по
трудов договор със срок за изпитване до шест месеца, считано от 01.09.2017
година.
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Работата на съдебната администрация е организирана съгласно Закона за
съдебната власт и Правилника за администрацията в съдилищата (ПАС) и приетите
Вътрешни правила, като всички съдебни служители са с добра квалификация и
професионална етика. При тази щатна численост се е наложило през годините и се
налага съвместяване на длъжности по Класификатора, утвърден от ВСС, но
неразкрити по щата на съда, от служители, заемащи други длъжности, съобразно
трудовото правоотношение, без определен срок и въз основа заповед на
административния ръководител. Така например: административният секретар,
чиито служебни задължения се покриват изцяло с тези на съдебен администратор,
е съвместявала и длъжността „Служител по сигурността на информацията”;
управителят сгради съвместява функциите на домакин, като му е възложено да
управлява и служебния автомобил; счетоводителят е и касиер; системният
администратор е изпълнявал задълженията и на завеждащ „Регистратура за
класифицирана информация”, а чистачките и на куриер; на съдебен деловодител е
възложено

да

изпълнява

и

задълженията

на

завеждащ

„Регистратура

класифицирана информация” по смисъла на ППЗЗКИ, при заместване, в изпълнение
изискванията на този правилник и на специалния закон, въз основа на който е
издаден; на други двама деловодители и на съдебни секретари е възложено да
изготвят изискуемите статистически отчети, поради липса на съдебен статистик по
щата на съда. По този начин натовареността на отделни служители е по-голяма от
необходимата

за

изпълнение

на

задълженията

по

длъжностните

им

характеристики, в рамките на работния ден и безсрочно, в нарушение на чл. 345,
ал. 2 от ЗСВ и изискванията на трудовото законодателство, както и при финансова
невъзможност за допълнително заплащане, необезпечена с бюджетната рамка на
утвърдените разходи.
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ОКРЪЖЕН СЪД
ЛОВЕЧ

През отчетния период Окръжен съд – Ловеч е имал утвърден щат за 15
съдии, в т.ч. председател, двама заместник - председатели, 11 окръжни съдии и 1
младши съдия.
През изминалата година в Окръжен съд - Ловеч са работили 14 съдии, а през
периода от 01.02.2017 г. до 31.07.2017 г. – 13, тъй като след проведено общо
събрание на съдиите и изразено съгласие от съдия Пламен Пенов, със Заповед №
52/31.01.2017 г. на председателя на съда последният беше командирован за срок
от шест месеца в Районен съд - Луковит.
Към края на отчетния период незаета е 1 щатна бройка за младши съдия,
която беше обявена на проведения конкурс за младши съдии през 2017 год. През
настоящата година след приключване на задължителното първоначално обучение
в НИП следва да бъде назначен и младши съдия.
Наличните щатни бройки са достатъчни за нормалната организация на
правораздавателната дейност, като се има предвид постъплението на дела през
последните години и тяхната сравнителна устойчивост.
Съдиите в Окръжен съд - Ловеч са с продължителен юридически и съдийски
стаж и ранг „съдия във ВКС и ВАС”. Само съдия Васил Анастасов и съдия Зорница
Ангелова са с ранг „съдия в АС”.
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Щатната численост на съдебната администрация в Окръжен съд Ловеч е 28
щатни бройки.
В изпълнение на изискванията на § 1 и § 3 от ПЗР на Правилата за прилагане
на Класификатора на длъжностите в администрацията на съдилищата, утвърден с
решение на Пленума на Висш съдебен съвет по протокол № 45/08.12.2016 г., беше
извършена корекция на щатното разписание и трансформирани в други длъжности
от Класификатора, считано от 01.02.2017 год. следните длъжности: длъжността
„младши специалист” в длъжност „съдебен статистик”; длъжността „старши
специалист – счетоводител, касиер” в длъжност „счетоводител - касиер”;
длъжността

„системен

администратор

–

І

степен”

в

длъжност

„системен

администратор”; длъжността „работник по поддръжката и огняр” в длъжност
„работник, поддръжка сгради и огняр”; длъжността „завеждащ служба” в длъжност
завеждащ служба „Съдебно деловодство”.
Със Заповед № 75/17.02.2017 г. на Административния ръководител –
председател на съда е обявен конкурс за длъжността „съдебен секретар”. След
провеждането му беше назначен класираният на първо място кандидат Галина
Стоянова.
Съдебният секретар Станислава Георгиева беше преназначена на основание
чл. 343, ал. 2 от ЗСВ на длъжност „съдебен деловодител”, считано от 01.04.2017 г.
и със Заповед № 69/10.02.2017 г. е определена за лице, изпълняващо функциите
на завеждащ учрежденския архив на Окръжен съд - Ловеч.
След подадено предизвестие, считано от 31.12.2017 г., е прекратено
трудовото правоотношение със съдебния служител Надка Гучева на длъжност
„счетоводител - касиер” поради придобиване право на пенсия за осигурителен стаж
и възраст. Със Заповед № 511/16.11.2017 г. е обявен конкурс за длъжността
„счетоводител - касиер”.
От 29.11.2016 г. в продължителен отпуск за временна нетрудоспособност е
съдебният деловодител Ванелия Димитрова. След проведен конкурс, считано от
24.07.2017 г., на основание чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ на длъжността „съдебен
деловодител” до завръщането на титуляра Ванелия Димитрова беше назначена
Христина Христова.
Щатната численост на съдебната администрация се разпределя както следва:
Ръководни длъжности: 1 щатна бройка – съдебен администратор, 1 щатна бройка –
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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

наказателното,

гражданското,

фирменото

деловодство

и

регистратура 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 е и служител по сигурността на информацията, а
завеждащият

служба

„Съдебно

деловодство”

завежда

регистратура

за

класифицирана информация, а други съдебни деловодители са съответно служител в регистратурата за класифицирана информация и заместник завеждащ
служба

класифицирана

информация.

Системният

администратор

поддържа

компютърната система в регистратурата за класифицирана информация. Двама
съдебни секретари имат разрешение за достъп до класифицирана информация
ниво „секретно” и при необходимост влизат при разглеждане на засекретени дела в
съдебните заседания. Двама съдебни деловодители имат разрешение за достъп до
класифицирана информация с ниво на достъп „секретно”.
Съотношението между магистрати и съдебни служители в съда е 1:1.87.
Към настоящия момент тази бройка обезпечава кадрово нормалния работен
процес и не се налага увеличаване на щата.
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ОКРЪЖЕН СЪД
ПЛЕВЕН

Окръжен съд - Плевен е с утвърден щат за 28 съдии – административен
ръководител, 2 заместници на административния ръководител, 23 съдии и 2
младши съдии.
В началото на отчетния период 27 щатни бройки са били заети, а незаета е
било една щатна бройка за младши съдия.
С решение по протокол № 3 от заседанието на Съдийската колегия към
Висшия съдебен съвет, проведено на 24.01.2017 г., Калоян Венциславов Гергов е
повишен в ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
С решение по протокол № 38, д.т. 8 от заседанието на Съдийската колегия
към Висшия съдебен съвет, проведено на 02.10.2017 г., Николай Янков Господинов
– съдия в Окръжен съд - Плевен е назначен на длъжност „заместник на
административния ръководител – заместник председател” на Административен съд
- Плевен, считано от 24.10.2017 г.
Щатните длъжности на съдебните служители в Плевенския окръжен съд към
01.01.2017 г. съобразно щатното разписание са 44. От тях заети са били 43
разпределени както следва: съдебен администратор, административен секретар,
главен счетоводител, управител сгради, счетоводител, касиер и ССИ, главен
специалист „Класифицирана информация”, системен администратор – първа
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степен, системен администратор – втора степен, съдебни секретари – 9 бр.,
съдебни деловодители – 14 бр., съдебен статистик, двама архивари, шофьор –
снабдител и куриер, петима призовкари, работник поддръжка сграда и трима
чистачи.
Една

щатна

бройка

е

била

свободна

за

длъжността

„Връзки

с

обществеността, той и статистик”.
Със Заповед № РД-7/05.01.2017 г. на административния ръководител –
председател на Окръжен съд - Плевен е трансформирана една щатна бройка за
длъжността „Главен специалист – класифицирана информация” в щатна бройка
„Завеждащ служба-класифицирана информация”.
Със Заповед № РД-8/05.01.2017 г. на административния ръководител –
председател на Окръжен съд - Плевен е преназначена Здравка Димитрова
Атанасова

от

длъжност

„Статистик”

на

длъжност

„Завеждащ

служба

-

класифицирана информация”.
Със Заповед № РД-35/09.02.2017 г. на административния ръководител –
председател на Окръжен съд - Плевен е обявен конкурс за длъжност „съдебен
секретар” – две щатни бройки.
Със Заповед № РД-45/01.03.2017 г. на административния ръководител –
председател на Окръжен съд - Плевен е прекратено трудовото правоотношение на
Здравко Иванов Йозов на длъжност „съдебен призовкар” в Окръжен съд - Плевен,
поради придобиване право на пенсия и осигурителен стаж, във връзка с чл. 68, ал.
1, т. 4 от КТ.
Със Заповед № РД-46/01.03.2017 г. на административния ръководител –
председател на Окръжен съд - Плевен е назначен Любомир Здравков Иванов на
длъжност „съдебен призовкар” в Окръжен съд - Плевен.
Със Заповед № РД-58/27.03.2017 г. на административния ръководител –
председател на Окръжен съд - Плевен е преназначена Ина Христова Минкова от
длъжност „съдебен секретар” на длъжност „Връзки с обществеността и статистик” в
Окръжен съд - Плевен.
Със Заповед № РД-60/04.04.2017 г. на административния ръководител –
председател на Окръжен съд - Плевен е назначена Анита Христова Велева на
длъжност „съдебен секретар” в Окръжен съд - Плевен, след проведен конкурс.
Със Заповед № РД-62/06.04.2017 г. на административния ръководител –
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председател на Окръжен съд - Плевен е назначена Дафинка Николаева Борисова
на длъжност „съдебен секретар” в Окръжен съд - Плевен, след проведен конкурс.
Със Заповед № РД-69/09.05.2017 г. на административния ръководител –
председател на Окръжен съд - Плевен е прекратено трудовото правоотношение на
Искра Христова Илиева на длъжност „съдебен архивар” в Окръжен съд - Плевен, на
основание чл. 328, ал. 1, т. 10б от КТ.
Със Заповед № РД-70/09.05.2017 г. на административния ръководител –
председател на Окръжен съд - Плевен е преназначена Лидия Николаева Дженева
от длъжност „съдебен секретар” на длъжност „съдебен архивар” в Окръжен съд Плевен.
Със Заповед № РД-73/16.05.2017 г. на административния ръководител –
председател на Окръжен съд - Плевен е възложено на Лиляна Величкова и Лидия
Дженева - съдебни архивари да работят в Регистратурата на Окръжен съд Плевен.
Със Заповед № РД-79/25.05.2017 г. на административния ръководител –
председател на Окръжен съд - Плевен е възложено на Надежда Ганкова Цветанова
на длъжност „деловодител-регистратура” да изпълнява функциите на заместник
завеждащ регистратура – класифицирана информация в Окръжен съд-Плевен.
Със Заповед № РД-101/04.07.2017 г. на административния ръководител –
председател на Окръжен съд - Плевен е прекратено трудовото правоотношение на
Димитринка Атанасова Георгиева на длъжност „съдебен секретар” в Окръжен съд Плевен по взаимно съгласие.
Със Заповед № РД-107/18.07.2017 г. на административния ръководител –
председател на Окръжен съд - Плевен е прекратено трудовото правоотношение на
Лиляна Крумова Михайлова на длъжност „съдебен деловодител” в Окръжен съд Плевен по взаимно съгласие.
Със Заповед № РД-108/20.07.2017 г. на административния ръководител –
председател на Окръжен съд - Плевен е обявен конкурс за длъжност „съдебен
секретар” – една щатна бройка.
Със Заповед № РД-118/24.08.2017 г. на административния ръководител –
председател на Окръжен съд - Плевен е прекратено трудовото правоотношение на
Анита Христова Велева на длъжност „съдебен секретар” в Окръжен съд - Плевен по
взаимно съгласие.
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Със Заповед № РД-156/21.09.2017 г. на административния ръководител –
председател на Окръжен съд - Плевен е назначена Александра Йорданова Сергева
на длъжност „съдебен секретар” в Окръжен съд - Плевен, след проведен конкурс.
Със Заповед № РД-161/04.10.2017 г. на административния ръководител –
председател на Окръжен съд - Плевен е обявен конкурс за длъжност „съдебен
секретар” – една щатна бройка.
Със Заповед № РД-183/01.11.2017 г. на административния ръководител –
председател на Окръжен съд - Плевен е назначена Нели Йотова Драганова на
длъжност „съдебен деловодител” в Окръжен съд - Плевен, на основание чл. 343,
ал. 2 от ЗСВ, във вр. с чл. 138, ал. 2, чл. 135, ал. 1 и чл. 151, ал. 3 от ПАС.
Със Заповед № РД-203/28.11.2017 г. на административния ръководител –
председател на Окръжен съд - Плевен са обявени две свободни бройки за
длъжността „чистач, той и куриер”, чрез документи и събеседване.
Със Заповед № РД-207/30.11.2017 г. на административния ръководител –
председател на Окръжен съд - Плевен е назначен Ивайло Павлов Цветков на
длъжност „съдебен секретар” в Окръжен съд - Плевен, след проведен конкурс.
Със Заповед № РД-232/29.12.2017 г. на административния ръководител –
председател на Окръжен съд - Плевен е прекратено трудовото правоотношение на
Атанаска Илиева Цветанова на длъжност „чистач-куриер” в Окръжен съд - Плевен,
поради придобиване право на пенсия и осигурителен стаж.
Със Заповед № РД-233/29.12.2017 г. на административния ръководител –
председател на Окръжен съд - Плевен е прекратено трудовото правоотношение на
Николина Витанова Китова на длъжност „чистач-куриер” в Окръжен съд - Плевен,
поради придобиване право на пенсия и осигурителен стаж.
В края на отчетния период – 31.12.2017 г., щатните бройки за съдебни
служители са 44. Няма незаети щатни бройки.
Съотношението магистрати – съдебни служители към 31.12.2017 г. е 1:1.57.
Дейността на общата и специализираната администрация е организирана в
съответствие с изискванията на Правилника за администрацията в съдилищата.
Общата администрация подпомага дейността на председателя на съда, съдебния
администратор

и

специализираната

администрация,

а

специализираната

администрация подпомага и осигурява осъществяването на съдебната дейност.
Съдебните деловодители са разпределени, както следва:
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В гражданско деловодство работят четирима деловодители, в наказателно
деловодство работят четирима деловодители, в търговското деловодство – трима
деловодители, в регистратурата - трима деловодители и в архива – един архивар и
един деловодител.
В Плевенския окръжен съд съществуват и са заети и длъжностите Управител
сгради,

счетоводител-касиер

и

ССИ,

завеждащ

служба

-

класифицирана

информация и работник, поддръжка сгради.
Съдебните заседания се разпределят между девет съдебни секретари, чиято
натовареност е приблизително еднаква. Липсва специализация на секретарите и те
не са прикрепени към конкретни съдии или съдебни състави.
Служителите от Служба

„Връчване на призовки и съдебни книжа” са пет

призовкари, отговарят за своевременното и законосъобразното връчване на
призовките и съдебните книжа съгласно правилата за процесуалните закони.
Системните

администратори

са

двама,

отговарят

за

въвеждането

и

поддържането на информационните и периферните системи в съда, поддържа
наличния хардуер и софтуер, инсталира и поддържа работните станции, осигурява
интегрирането на информационните системи на съда с информационните системи
на други ведомства.
Финансово-счетоводната дейност се осъществява от главния счетоводител и
счетоводител-касиер.
Всички съдебни служители в Окръжен съд-Плевен работят за подобряване на
административната дейност и обслужването на граждани при спазване Етичния
кодекс на съдебните служители, като утвърждават необходимостта и мястото си в
работния процес на съда.
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ОКРЪЖЕН СЪД
РУСЕ

Окръжен съд - Русе е с утвърден щат за 24 съдии – административен
ръководител, 2 заместници на административния ръководител, 19 съдии и 2
младши съдии.
През цялата отчетна година Окръжен съд – Русе е работил в непълен
съдийски състав. Свободни са били щатовете за един „съдия” и един „младши
съдия”.
Съдия Христо Лазаров е овакантил длъжността „съдия” на 26.05.2017 г. след
повишаването на длъжност „съдия” в Апелативен съд - София – търговска колегия
на основание чл. 160 във връзка с чл. 193, ал. 6 от ЗСВ. Към 31.12.2017 г.
длъжността остава незаета.
В периода след преместването на съдия Лазаров още двама съдии,
разглеждащи търговски и фирмени дела са излезли в отпуск по болест, с
тенденция за продължително отсъствие. Необходимостта от осигуряване на
нормалното протичане на правораздавателната дейност, високата натовареност на
магистратите, включително при търговските съдии, затрудненията, възникнали
след овакантяването на съдийската бройка и заболяването на двама съдии, са
предпоставки за командироване на съдия. Административният ръководител на
Апелативен съд - Велико Търново със своя заповед е командировал Майя Йончева,
съдия от Районен съд - Русе за изпълнение на длъжността „съдия” в Окръжен съд
Русе за срок не повече от 12 месеца до завръщането на отсъстващия титуляр,
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считано от 25.09.2017 г. Майа Йончева е разглеждала търговски и фирмени дела до
18.12.2017 г. в Окръжен съд - Русе.
Всички

съдии

са

с

продължителен

юридически

и

съдийски

стаж.

Преобладаващият стаж на почти всички е съдийски.
В Окръжен съд – Русе към 01.01.2017 г. щатната численост за съдебни
служители обща и специализирана администрация е 50: съдебен администратор,
административен секретар, главен счетоводител, началник служба СУСИ, системен
администратор, съдебни помощници – 2 бр., експерт, връзки с обществеността,
главен специалист – счетоводител, той и касиер-домакин, младши специалист –
статистик, завеждащ служба РКИ, той и съдебен деловодител, съдебни секретари –
9 бр., съдебни деловодители – 9 бр., деловодител - регистратура – 2 бр., архивар,
той и куриер, шофьор, работници по поддръжка – 3 бр., призовкари – 7 бр. и
чистачки – 6 бр.
С приемането през декември 2016 г. на нов Класификатор на длъжностите в
администрацията на съдилищата и Правила за прилагането му и решение на
Общото събрание на съдиите през януари 2017 г. е утвърдено ново щатно
разписание на длъжностите в Русенски окръжен съд. Със заповед на председателя
считано от 01.02.2017 г. са трансформирани няколко длъжности и на тях са
преназначени съдебните служители. Новите длъжности са „управител сгради”,
„завеждащ служба деловодство и регистратура класифицирана информация, той и
съдебен деловодител”, „връзки с обществеността”, „счетоводител, той и касиер,
домакин”, „съдебен статистик”.
От 01.09.2017 г. е прекратено трудовото правоотношение със съдебен
секретар поради придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст,
като след провеждане на конкурс позицията е заета.
От

31.12.2017

г.

е

прекратено

трудовото

правоотношение

със

административен секретар поради придобиване право на пенсия за осигурителен
стаж и възраст и позицията е вакантна към края на отчетния период.
Към 31.12.2017 г. в щатната численост на администрацията на Окръжен съд Русе има и една незаета позиция – съдебен помощник.
С оглед по-пълното и по-ефективно използване на работното време
административното ръководство на съда е възложило на съдебен деловодител да
изпълнява и функциите на „Служител по сигурността на информацията”, на двама
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съдебни деловодители – деловодители в „Секретна регистратура”, на лицето,
изпълняващо длъжността шофьор – да бъде снабдител, завеждащият служба
„Деловодство и регистратура класифицирана информация” е и деловодител,
архивар е и куриер, счетоводител е и касиер и домакин.
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VІ.2. Движение на делата в окръжните съдилища
Брой постъпили дела. Брой дела за разглеждане
Окръжен съд – Велико Търново. През отчетната 2017 година в съда е
имало за разглеждане общо 2 206 дела, от които 322 висящи в началото на
отчетния период и 1 884 дела постъпили през годината. През 2016 година в съда е
имало за разглеждане общо 2 228 дела. От тях 353 са били висящи в началото на
годината и 1 875 новопостъпили. През 2015 година общият брой дела за
разглеждане е бил 2 657, от които 336 висящи и 2 321 новопостъпили.
Сравнителния анализ показва тенденция на намаление на постъпленията през 2017
и 2016 година след увеличението отчетено през 2015 година.
Окръжен съд - Габрово. През отчетната 2017 година в съда е имало за
разглеждане общо 981 дела. От тях 122 са били висящи в началото на годината и
859 новопостъпили. През 2016 година в съда е имало за разглеждане общо 1 056
дела. От тях 120 са били висящи в началото на годината и 936 новопостъпили. През
2015 година общият брой дела за разглеждане е бил 1 102, от които 94 висящи и 1
008 новопостъпили. Налице е тенденция на намаление на постъплението.
Окръжен съд - Ловеч. През 2017 година делата за разглеждане са били
общо 1 620. От тях 156 са били висящи и 1 464 – новопостъпили. През 2016 година
делата за разглеждане са били общо 1 295. От тях 171 са били висящи и 1 124 –
новопостъпили. През 2015 година общо делата за разглеждане са били 1 308, от
които 152 дела са били висящи и 1 156 са новопостъпили. Тук се наблюдава
значително увеличение на постъпленията след отчетения значителен спад на
постъплението през 2015 и 2016 години.
Окръжен съд - Плевен. През годината в този съд са стояли за разглеждане
общо 3 116 дела. От тях 305 са били висящи и 2 811 – новопостъпили. През 2016
година в този съд са стояли за разглеждане общо 2 933 дела. От тях 327 са били
висящи и 2 606 - новопостъпили. През 2015 година общо делата за разглеждане са
били 2 762 дела. От тях 366 са били висящи в началото на периода и 2 396 дела са
новопостъпили.

Тук

обаче

продължаваме

да

наблюдаваме

тенденция

на

увеличение на постъплението през отчетната година, както и през предходните
2015 и 2016 години.
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Окръжен съд - Русе. През отчетната 2017 година в съда е имало за
разглеждане общо 2 341 дела. От тях 267 са били висящи в началото на годината и
2 074 новопостъпили. През 2016 година в съда е имало за разглеждане общо 2 471
дела. От тях 249 са били висящи в началото на годината и 2 222 новопостъпили.
През 2015 година общият брой дела за разглеждане е бил 2 292, от които 248
висящи и 2 044 новопостъпили. Пред отчетния период е налице е тенденция на
намаление на постъплението в сравнение с увеличението отчетено през 2016
година и връщане към нивата от 2015 година.
Общата тенденция за окръжните съдилища в апелативния район, с
изключение на Окръжен съд – Велико Търново, Окръжен съд - Габрово и Окръжен
съд - Русе, е към увеличение постъплението на делата, като общият брой на
делата за разглеждане в петте окръжни съдилища значително се е увеличил в
сравнение с 2016 година и тази стойност е най-голяма с предходните 2015 и 2016
години.
Дела

за

разглеждане

в

окръжните

съдилища

ОС Ловеч

ОС Плевен

във

Великотърновски

апелативен район:

Година

ОС - В.
Търново

ОС Габрово

ОС Русе

Общо

2015

2 657

1 102

1 308

2 762

2 292

10 121

2016

2 228

1 056

1 295

2 933

2 471

9 983

2017

2 206

981

1 620

3 116

2 341

10 264

Брой на свършените дела в края на годината
През 2017 година съдиите от Окръжен съд – Велико Търново са
свършили общо 1 870 дела. От тях в срок до три месеца са свършени 1 526 дела
или 82 %. През 2016 година са свършили общо 1 906 дела. От тях в срок до три
месеца са свършени 1 619 дела или 85 %. През 2015 година са свършили 2 304
дела. От тях в срок до три месеца са свършени 2 068 дела или 90 %. Налице е
намаление на добрия показател за срочност с още 2 пункта, след отчетеното
намаление с 5 пункта през миналата отчетна година.
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Окръжен съд - Габрово. През 2017 година общият брой на свършените
дела е 879 (582 граждански и 297 наказателни), от които 766 или 87 % в срок до
3 месеца.
Спрямо общия брой дела за разглеждане 981 свършените дела съставляват
89.60 %. В края на отчетния период са останали несвършени 102 дела.
През 2016 година общият брой на свършените дела е бил 934 (621
граждански и 313 наказателни), от които 832 или 89 %

в срок до 3 месеца.

Спрямо общия брой дела за разглеждане 1 056 свършените дела са съставлявали
89.54 %. В края на отчетния период са останали несвършени 122 дела.
През 2015 година общият брой на свършените дела е бил 982 (681
граждански и 301 наказателни), от които 914

или 93 % в срок до 3 месеца.

Спрямо общия брой дела за разглеждане 1 102 свършените дела са съставлявали
89.11 %. В края на отчетния период са останали несвършени 120 дела. И тук макар
и в по-малка степен се наблюдава леко отстъпление при иначе винаги отчитаната
много добра срочност при разглеждането на делата.
Съдиите от Окръжен съд - Ловеч са свършили през 2017 година общо 1
418 дела. От тях в срок до три месеца са свършени 1 268 дела или 89 %. През
2016 година са свършили общо 1 142 дела, от които в срок до три месеца са
свършени общо 1 006 дела или 88 %. През 2015 година са свършили общо 1 140
дела, от които в срок до три месеца са свършени общо 1 056 дела или 93 %. Тук
също е запазена традицията за много добра срочност на разглеждане на делата.
Окръжен съд - Плевен. През 2017 година общият брой на свършените
дела е 2 763, от които 2 468 или 89 % в срок до 3 месеца.
През 2016 година общият брой на свършените дела е бил 2 623, от които 2
369 или 90 % в срок до 3 месеца.
През 2015 година общият брой на свършените дела е бил 2 437, от които 2
236 или 92 % в срок до 3 месеца.
В края на отчетния период са останали несвършени 353 дела. Също е
запазена традицията за много добра срочност при разглеждането на делата.
Съдиите от Окръжен съд - Русе са свършили през 2017 година общо 2
070 дела. От тях в срок до три месеца са свършени 1 819 дела или 88 %. През
2016 година са свършили общо 2 204 дела. От тях в срок до три месеца са
свършени 1 957 дела или 89 %. През 2015 година са свършили общо 2 043 дела,
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от които 1 886 или 92 % в тримесечен срок. Съдът е постигнал устойчиво добър
показател.
Анализът на данните показва, че във всички окръжни съдилища е запазено
високото ниво на срочно правораздаване. Следва да се отбележи обаче, че
намалението на тази показател, отчетено при всички съдилища през 2017 година
се дължи на променената методика на изчисляването му.

Брой на решените дела с акт по същество
В Окръжен съд – Велико Търново са били решени с акт по същество
общо 1 526 дела, от които 1 022 граждански и 526 наказателни дела, през 2016
година са били решени с акт по същество общо 1 552 дела, от които 1 070
граждански и 482 наказателни дела, спрямо 1 963 - през 2015 година, от които 1
475 граждански и 488 наказателни дела.
В Окръжен съд – Габрово са били решени с акт по същество общо 728
дела, от които 468 граждански и 260 наказателни дела, през 2016 година са били
решени с акт по същество общо 766 дела, от които 491 граждански и 275
наказателни дела, спрямо 814 - през 2015 година, от които 541 граждански и 273
наказателни дела.
В Окръжен съд – Ловеч през 2017 година са били решени с акт по
същество общо 1 268 дела, от които 715 граждански и 553 – наказателни дела,
спрямо 959 дела за 2016 година, от които 610 граждански и 349 – наказателни
дела и 980 дела за 2015 година, от които 639 граждански и 341 наказателни дела.
В Окръжен съд - Плевен през 2017 година са били решени с акт по
същество общо 2 469 дела, от които 1 136 граждански и 1 333 – наказателни дела,
спрямо 2 365 дела, от които 1 246 граждански и 1 119 – наказателни дела за 2016
година и спрямо 2 143 дела, от които 1 236 граждански и 907 наказателни за 2015
година.
В Окръжен съд – Русе през 2017 година са били решени с акт по
същество общо 1 799 дела, от които 1 073 граждански и 726 – наказателни, спрямо
1 903 дела, от които 1 211 граждански и 692 – наказателни за 2016 година и 1 754
дела, от които 1 165 граждански и 589 наказателни дела за 2015 година.
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При всички окръжни съдилища има намаление на свършените дела спрямо
предходната 2016 година, вкл. и на свършените с акт по същество, с изключение
на Окръжен съд – Плевен и Окръжен съд - Ловеч, като този статистически
показател в голяма степен е свързан с постъплението, има значение предимно за
анализа на резултатите от свършената работа в съответния съд.

Брой на прекратени дела
В Окръжен съд – Велико Търново са били прекратени общо 322 дела, от
които 252 граждански и 70 наказателни дела, през 2016 година са били
прекратени общо 354 дела, от които 222 граждански и 132 наказателни дела,
спрямо 341 - през 2015 година, от които 255 граждански и 86 наказателни дела.
В Окръжен съд – Габрово са били прекратени общо 151 дела, от които 114
граждански и 37 наказателни дела, през 2016 година са били прекратени общо 168
дела, от които 130 граждански и 38 наказателни дела, спрямо 168 - през 2015
година, от които 140 граждански и 28 наказателни дела.
В Окръжен съд – Ловеч през 2017 година са били прекратени общо 150
дела, от които 99 граждански и 51 – наказателни дела, спрямо 183 дела за 2016
година, от които 150 граждански и 33 – наказателни дела и 160 дела за 2015
година, от които 128 граждански и 32 наказателни дела.
В Окръжен съд - Плевен през 2017 година са били прекратени общо 294
дела, от които 177 граждански и 117 – наказателни дела, спрямо 258 дела, от
които 182 граждански и 76 – наказателни дела за 2016 година и спрямо 295 дела,
от които 160 граждански и 135 наказателни за 2015 година.
В Окръжен съд – Русе през 2017 година са били прекратени общо 271
дела, от които 194 граждански и 77 – наказателни, спрямо 289 дела, от които 251
граждански и 50 – наказателни за 2016 година и 289 дела, от които 229
граждански и 60 наказателни дела за 2015 година.

Висящи дела в края на отчетния период
Окръжен съд – Велико Търново. В края на отчетната 2017 година са
останали несвършени общо 336 дела, от които 289 граждански и 47 наказателни
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дела. При гражданските дела най-много са висящите въззивни търговски дела –
105, граждански дела - 97, граждански дела І инст. – 66 и 21 частни граждански
дела ІІ инст. При наказателните дела най-много са наказателните общ характер
дела – 22, частните наказателни дела – 11, въззивните наказателни дела – 8 и
частните наказателни дела ІІ инст. – 6.
Окръжен съд – Габрово. В края на отчетната 2017 година са останали
несвършени общо 102 дела, от които 73 граждански и 29 наказателни дела. При
гражданските дела най-много са висящите граждански дела І инст. – 24, търговски
дела - 22, въззивни граждански дела – 21 и 6 частни граждански дела ІІ инст. При
наказателните дела най-много са въззивните наказателни дела – 17, наказателните
общ характер дела – 6, частните наказателни дела – 4 и частните наказателни дела
ІІ инст. – 2.
Окръжен съд - Ловеч. В края на отчетната 2017 година са останали
несвършени общо 202 дела, от които 150 граждански и 52 наказателни дела. При
гражданските дела най-много са висящите търговски дела - 60, въззивни
граждански дела – 45, граждански дела І инст. – 26, 17 частни граждански дела ІІ
инст. и 2 фирмени дела. При наказателните дела най-много са били въззивните
наказателни дела – 22, наказателните общ характер дела – 12, частните
наказателни дела – 11 и частните наказателни дела ІІ инст. – 7.
Окръжен съд - Плевен. От останалите несвършени към 31.12.2017 година
общо 353 дела, 226 са граждански и 127 са наказателни. При гражданските дела
най-много са висящите търговски дела - 106, въззивни граждански дела – 64,
граждански дела І инст. – 46 и 10 частни граждански дела ІІ инст. При
наказателните дела най-много са въззивните наказателни дела – 38, наказателните
общ характер дела – 23, частните наказателни дела – 51 и частните наказателни
дела ІІ инст. –15.
Окръжен съд - Русе. В края на отчетната 2017 година са останали
несвършени общо 271 дела, от които 226 граждански и 45 наказателни дела. При
гражданските дела най-много са били висящите граждански дела І инст. – 77,
търговски дела - 71, въззивни граждански дела – 59, 18 частни граждански дела ІІ
инст. и 1 фирмено дело. При наказателните дела най-много са били наказателните
общ характер дела – 29, въззивните наказателни дела – 10, частните наказателни
дела ІІ инст. – 2 и 2 административно – наказателен характер дела.
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Данните сочат, че във всички окръжни съдилища повече несвършени дела са
останали при първоинстанционните граждански и търговски дела, което се свързва
с характера на самото съдопроизводство, както и на наказателни дела, образувани
в края на отчетния период.

Свършени дела

Окръжен съд

Постъпили
дела

Дела за
разглеждане

Всичко

В срок до 3 месеца
Брой

%

Велико Търново

1884

2206

1870

1526

82

Габрово

859

981

879

766

87

Ловеч

1464

1620

1418

1268

89

Плевен

2811

3116

2763

2468

89

Русе

2074

2341

2070

1819

88

Общо

9092

10264

9000

7847

87
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Общо

ВСИЧКО ДЕЛА

Брой

Брой

Брой

Брой

Брой

Дела за
разглежд
ане

Русе

Въззивни наказателни
Дела за
разглежд
ане

Плевен

Наказателни общ
характер
Дела за
разглежд
ане

Ловеч

Търговски дела
Дела за
разглежд
ане

Габрово

Въззивни граждански
дела
Дела за
разглежд
ане

Велико
Търново

Граждански дела I
инстанция
Дела за
разглежд
ане

Окръжен
съд

Година

Процентно съотношение на свършените дела спрямо разглежданите дела през 2017 г. по основните
видове дела, разглеждани в окръжните съдилища

Брой

2015

196

132

67.34%

928

840

90,51%

284

182

64,08%

70

55

78,57%

101

78

77,22%

2657

2304

86,71%

2016

191

128

67%

637

544

85,40%

288

208

72,22%

62

46

74,20%

114

93

81,57%

2228

1906

85,54%

2017

182

116

64%

614

517

84,20%

331

226

68,30%

63

41

65,00%

102

94

92,16%

2206

1870

84,77%

2015

119

86

72,26%

298

275

92,28:%

98

63

64,28%

32

25

78,12%

90

79

87,78%

1102

982

89,11%

2016

109

85

78%

296

262

88,51%

79

56

70,88%

50

38

76%

112

98

87,50%

1056

934

88,44%

2017

88

64

73%

254

233

91,73%

102

80

78,43%

42

36

86%

120

103

85,83%

981

879

89,60%

2015

123

99

80,48%

362

310

85,63%

160

108

67,50%

40

29

72,50%

85

78

91,76%

1308

1140

87,16%

2016

79

65

82,30%

332

299

90%

164

103

63%

52

39

75%

85

71

83,50%

1295

1142

88,20%

2017

84

58

69,04%

298

253

85%

166

106

64%

45

33

73%

85

63

74,12%

1620

1418

87,53%

2015

189

146

77,25%

675

591

87,56%

371

280

75,48%

136

110

80,89%

203

160

78,82%

2762

2437

88,23%

2016

192

159

83%

590

526

89,10%

263

149

57%

109

92

84,40%

249

209

84%

2934

2623

89,40%

2017

182

136

75%

555

491

88,47%

341

235

69%

126

103

81,74%

213

175

82%

3116

2763

88,67%

2015

278

211

75,90%

601

544

90,51%

207

144

69,57%

92

77

83,70 „

140

123

87,86%

2292

2043

89,14%

2016

236

157

66,52%

586

513

87,54%

239

171

71,50%

85

72

85%

144

131

91%

2471

2204

89,20%

2017

249

172

69,08%

602

543

90,20%

204

133

65,20%

116

87

75%

135

125

93%

2341

2070

88,42%

2015

905

674

74,48%

2864

2560

89,38%

1120

777

69,38%

370

296

80,00%

619

518

83,68%

10121

8906

88,00%

2016

807

594

74%

2441

2144

87,83%

1033

687

66,5

358

287

80,20%

704

602

85,51%

9984

8809

88,23%

2017

785

546

70%

2323

2037

87,69%

1141

780

68,36

392

300

76,53%

655

560

85,50%

10264

9000

87,68%

Свършени дела
Дял

Свършени дела
Дял

Свършени дела
Дял

Свършени дела
Дял

Свършени дела
Дял

Свършени дела
Дял

Видове дела за разглеждане в окръжните съдилища
за периода 2015-2017

Кас.
И
отм.
Разгл.
ч.гр.д
ЧНД
В
ЧНД
Адм.
гр.дела Адм.
търг. фирм.
ЧНД
По
2015
ч.гр.д
Ж. за
в.гр.д
II
НОХД
I
нак.
II
нак. Общо
I инст. дела
Дела дела
Разпити
чл.
бавност.
инст.
инст
дела инст.
дела
63 и
70
ЗАНН
ВТОС

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

196

0

31

3

928

535

284

46

70

258

48

101

155

0

2

2657

ГОС

119

0

51

0

298

189

98

26

32

111

28

90

59

0

1

1102

ЛОС

123

0

35

0

362

206

160

23

40

141

43

85

88

0

2

1308

ПОС

189

0

9

1

675

346

371

37

136

482

68

203

245

0

0

2762

РОС

278

0

69

2

601

401

207

48

92

175

135

140

144

0

0

2292

Кас.
И
отм.
Разгл.
ч.гр.д
ЧНД
В
ЧНД
Адм.
гр.дела Адм.
търг. фирм.
ЧНД
По
2016
ч.гр.д
Ж. за
в.гр.д
II
НОХД
I
нак.
II
нак. Общо
I инст. дела
Дела дела
Разпити
чл.
бавност.
инст.
инст
дела инст.
дела
63 и
70
ЗАНН
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ВТОС

191

0

17

3

637

365

288

45

62

238

ГОС

109

0

30

0

296

160

79

41

50

102

16

82

114

185

0

0

2228

14

112

60

0

3

1056

ЛОС

79

0

36

0

332

240

164

30

52

162

10

85

105

0

0

1295

ПОС

192

0

11

4

590

339

332

196

109

603

80

249

228

0

0

2933

РОС

236

0

79

3

586

501

239

55

85

376

42

144

121

0

4

2471

2017

гр.дела Адм.
ч.гр.д
I инст. дела

Разгл.
ч.гр.д
търг. фирм
Ж. за
в.гр.д
II
Дела дела
бавност.
инст.

Кас.
И
отм.
ЧНД
В
ЧНД
Адм.
ЧНД
По
НОХД
I
нак.
II
нак. Общо
Разпити
чл.
инст
дела инст.
дела
63 и
70
ЗАНН

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ВТОС

182

0

22

3

614

367

331

44

63

284

28

102

164

0

2

2206

ГОС

88

0

33

0

254

154

102

24

42

106

8

120

50

0

0

981

ЛОС

84

0

28

0

298

373

166

15

45

387

33

85

106

0

0

1620

ПОС

182

0

13

4

555

322

341

122

126

965

55

213

218

0

0

3116

РОС

249

0

67

3

602

334

204

34

116

424

43

135

127

0

3

2341
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Свършени дела по видове в окръжните съдилища
за периода 2015-2017

Кас. Адм.
И
нак.
Разгл.
отм. дела
ч.гр.д
ЧНД
В
ЧНД
гр.дела Адм.
Ж. за
търг. фирм.
ЧНД
По
2015
ч.гр.д
в.гр.д
II
НОХД
I
нак.
II
Общо
I инст. дела
бавДела дела
Разпити
чл.
инст.
инст
дела инст.
ност.
63 и
70
ЗАНН
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
2
ВТОС
132
0
31
3
840
496
182
46
55
252
48
78
139
0
2304
1
ГОС
86
0
50
0
275
181
63
26
25
110
28
79
58
0
982
2
ЛОС
99
0
35
0
310
193
108
22
29
138
43
78
83
0
1140
0
ПОС
146
0
8
1
591
332
280
37
110
473
68
160
231
0
2437
0
РОС
211
0
64
2
544
383
144
46
77
173
135
123
141
0
2043

Кас. Адм.
И
нак.
Разгл.
отм. дела
ч.гр.д
ЧНД
В
ЧНД
гр.дела Адм.
Ж. за
търг. фирм.
ЧНД
По
2016
ч.гр.д
в.гр.д
II
НОХД
I
нак.
II
Общо
I инст. дела
бавДела дела
Разпити
чл.
инст.
инст
дела инст.
ност.
63 и
70
ЗАНН
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
1906

ВТОС

128

0

17

3

544

347

208

45

46

224

82

93

169

0

0

ГОС

85

0

30

0

262

149

56

39

38

101

14

98

59

0

3

934
1142

ЛОС

65

0

36

0

299

228

103

29

39

157

10

71

105

0

0

ПОС

159

0

11

4

526

316

216

196

92

593

80

209

221

0

3

2623

0

3

2204

РОС

157

0

77

3

513

486

171

55

72

376

42

131

118

Кас.
И
Разгл.
отм.
ч.гр.д
ЧНД
В
ЧНД
Адм.
гр.дела Адм.
Ж. за
търг. фирм.
ЧНД
По
2017
ч.гр.д
в.гр.д
II
НОХД
I
нак.
II
нак. Общо
I инст. дела
бавДела дела
Разпити
чл.
инст.
инст
дела инст.
дела
ност.
63 и
70
ЗАНН
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ВТОС

116

0

22

3

517

346

226

44

41

273

28

94

158

0

2

1870

ГОС

64

0

33

0

233

148

80

24

36

102

8

103

48

0

0

859

ЛОС

58

0

28

0

253

356

106

13

33

376

33

63

99

0

0

1418

ПОС

136

0

13

4

491

312

235

122

103

914

55

175

203

0

0

2763

РОС

172

0

67

3

543

316

133

33

87

422

43

125

125

0

1

2070
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VІ.2.1. Първоинстанционни дела
Наказателни дела
Постъпление на делата и сравнителен анализ

ГЛ. V ПРЕСТЪПЛ.
ПРОТИВ
СОБСТВЕНОСТТА

ГЛ. VІ
ПРЕСТЪПЛ.
ПРОТИВ
СТОПАНСТВОТО

ГЛ.VІІ П-Я П-В
ФИН.; ДАНЪЧ. И
ОСИГ. С-МИ

ГЛ. VІІІ ПРЕСТ.
П-В ДЕЙНОСТТА
НА Д.О.О.О.

ГЛ. ІХ
ДОКУМЕНТНИ
ПРЕСТЪПЛЕН.
чл.308-319

ГЛ.Х ПРЕСТЪПЛ.
П/В
ОБЩ.СПОКОЙСТВ
ИЕ

ГЛ. ХІ
ОБЩООПАСНИ
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

ГЛ. ХІІ П-Я П-В
ОТБР. СПОСОБН.
НА РЕПУБЛ.

11

6

10

10

4

0

0

22

0

ГОС

8

5

7

8

2

0

0

12

0

ЛОС

7

6

4

2

1

0

0

25

0

ПОС

26

19

23

11

13

0

0

34

0

ОКРЪЖЕН СЪД

ГЛ. ІІ
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ
ПРОТИВ
ЛИЧНОСТТА

СТРУКТУРА НА НОХД ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ В ОКРЪЖНИТЕ СЪДИЛИЩА ПО ВИДОВЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРЕЗ 2017 г.

ВТОС

РОС

11

14

31

10

13

1

0

35

0

Общо

63

50

75

41

33

1

0

128

0

Окръжен съд - Велико Търново. Броят на постъпилите първоинстанционни
наказателни дела през 2017 година е 344. През 2016 година той е бил 361 дела, а
през 2015 година - 355 броя. Горните данни показват увеличение спрямо предходната
година.
Останали несвършени от предходен период са 16 наказателни общ характер
дела, 14 частни наказателни дела и 1 административно – наказателен характер дело.
Новообразувани са 46 наказателни общ характер дела, едно административно
наказателно дело и 297 частни наказателни дела. Общо разгледани са 63 наказателни
общ характер дела, 2 административно - наказателни дела и 312 – частни наказателни
дела.
Сравнителният анализ на образуваните и разгледани наказателни общ характер
дела за периода - 2015 г. - 2017 г. показва следното:
Образувани наказателни общ характер дела са както следва за 2015 г.- 53, за
2016 г. - 46 и за 2017 г. – 46. Разгледаните наказателни общ характер дела за същия
период са както следва: за 2015 г.- 70, за 2016 г. - 62 и за 2017 г. – 63.
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При сравнителния анализ за периода от три години се констатира намаляване в
броя на постъпилите и разгледани наказателни общ характер дела с близо по 10
спрямо 2015 г., но за 2016 г. и 2017 г. е налице почти един и същ брой като за 2017 г.
общият брой наказателни общ характер дела за разглеждане е 63 – един брой повече
от 2016 г.
Постъпилите през 2017 г. обвинителни актове и образувани наказателни общ
характер дела по видове престъпления, са както следва: Престъпления по против
личността - 6 бр.: в това число наказателни общ характер дела за престъпления по
чл. 115 - чл. 116 НК – 2 бр. новопостъпили и по чл. 123 НК – едно новопостъпило през
2017 г.; наказателни общ характер дела за престъпления по чл. 142 НК - 4 бр.; 1 бр.
наказателно общ характер дело за престъпление по чл. 149, ал. 5 НК и 1 бр.
наказателно общ характер дело за престъпление по чл. 152, ал. 4 от НК;
Престъпления по против собствеността – 6 бр., от които по чл. 199, ал. 1 и ал. 2 НК –
общо 3 бр.; Престъпления против стопанството – 7 бр. Най-много от тях са делата за
престъпление по чл. 249 НК – 6 бр.; Престъпления против финансовата, данъчната и
осигурителната система - 4 бр.; Престъпления против действието на държавните
органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции – 3 б.
Конкретните видове престъпления, за които са били образувани тези дела са по чл.
277-278 НК - 2 бр., 1 бр. по чл. 304а НК; Общоопасни престъпления – 16 бр.
Разгледани по конкретни видове наказателни общ характер дела през 2017 г. тези с
обвинения за престъпления по чл. 342 - 343 НК - 13 бр.; по чл. 354а, ал.1 и ал. 2 НК 4 бр.; по чл. 357 от НК – няма постъпили дела през 2017 г.
През изминалата 2017 година при образуваните и разгледани наказателни дела
от общ характер е налице най-голям брой внесени обвинителни актове и
споразумения за извършени престъпления по Глава 11 от НК „Общоопасни
престъпления“ - 22 бр. Следват наказателни общ характер дела за престъпления
против личността – общо 11 бр. На трето място по брой постъпили и разгледани дела
са тези за престъпления против собствеността – 10 бр. и наказателни общ характер
дела образувани за престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната
система – също 10 бр.
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През 2017 г. е образувано и разгледано едно административно наказателен
характер дело, колкото е през предходните две години.
През 2017 г. са образувани следните частни наказателни производства: по чл.
306 НПК - 8 бр., по чл. 451 НПК - 12 бр., по чл. 87 НК - 2 бр., по чл. 64 - 65 НПК - 37
бр., по чл. 146 - 165 НПК - 68 бр., по чл. 222 - 223 НПК - 28 бр., по чл. 243 НПК – 7
бр., по ЗЕЗЗА - 13 бр., по чл. 38 ЗПИИРКОРНФС - 28 бр., по ЗСРС - 88 бр., по чл. 68
НПК – 1 бр., по чл. 111 НПК – 1 бр. и по чл. 463 НПК – 2 бр. За отчетната 2017 г. няма
образувани частни наказателни дела, по чл. 61 НПК, по чл. 73 НПК, и по чл. 368 НПК.
При сравнителния анализ за период от три години при частни наказателни
производства са образувани за 2015 г. - 302, за 2016 г. - 314 и за 2017 г. - 298.
Разгледани са общо както следва за 2015 г. - 306, за 2016 г. - 320 и за 2017 г. - 312. В
сравнение с 2014 г. за последните две години – 2015 г. и 2016 г. се наблюдава
драстично – двойно увеличение на частните наказателни дела, както като
новопостъпили, така и като общо дела за разглеждане. Приблизително същият брой
частните наказателни дела са разгледани и през 2017 г. с много малко намаление
спрямо 2016 г. – с 8 дела и минимално увеличение спрямо 2015 г. – с 6 дела. За
разлика от предходните две години - 2014 г. и 2015 г., когато се наблюдаваше се
увеличение два пъти броя на образуваните частните наказателни дела по чл. 222 223 НК, то през 2017 г. е налице драстично намаление на този вид дела, но за това
пък е налице увеличение на новообразуваните частните наказателни дела с близо 40
или по-точно с 37 новообразувани дела.
Наблюдава се увеличение в броя на делата по чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК, по чл.
451 НПК, по чл. 64-65 от НПК. През 2017 г. има с три броя по-малко постъпили и
разгледани дела по чл. 243 от НПК в сравнение с 2016 год. Производствата по чл. 44
от ЗЕЕЗА за двете 2016 и 2017 година са константна бройка – по 13 бр. ЧНД.
Образуваните дела по ЗПИИРКОРНФС за 2017 година бележат увеличение с 5 броя
спрямо 2016 година, когато техният брой е бил 30 бр. и намаление с три броя дела
спрямо 2015 година, когато са били образувани 38 броя дела от този вид.
Окръжен съд – Габрово: Броят на постъпилите наказателни дела първа
инстанция през 2016 година е 143. През 2016 година той е бил 161 дела, а през 2015
година - 169 броя. Горните данни показват намаление спрямо предходните години.
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През отчетната година в Окръжен съд – Габрово е имало за разглеждане общо
42 първоинстанционни наказателни общ характер дела, образувани по внесен от
прокуратурата обвинителен акт или споразумение, като 12 дела са били висящи в
началото на периода, а 30 са постъпили през годината. През 2016 година постъпилите
дела са били 43, а през 2015 година постъпилите са били също 30, като общият брой
за разглеждане е бил 50, респ. 32 наказателни общ характер дела, което сочи на
тенденция от увеличаващо се постъпление на този вид дела към относително
намаление.
Първоинстанционните частни наказателни дела за разглеждане през отчетния
период са били общо 106, едно е било висящо в началото на периода, а
новопостъпилите са 105, като през 2016 година са били 102, а през 2015 година - 111,
устойчива тенденция на постъпленията на този вид дела, след същественото общо
увеличение през 2015 година, което отчасти се дължи на образуваните частни
наказателни дела по искания за разрешения по ЗСРС. При образуваните частни
наказателни дела по искане за разпит пред съдия на обвиняеми или свидетели
продължава рязкото намаление - само 8 дела, спрямо 14 дела за 2016 и 28 за 2015
година.
Окръжен съд - Ловеч: Броят на постъпилите първоинстанционни наказателни
дела през 2017 година е 446. През 2016 година той е бил 210 дела, а през 2015 година
- 215 броя. Горните данни показват тенденция на този вид дела над два пъти в
сравнение с 2016 и 2015 години.
Наблюдава намаление на постъпилите през отчетната 2017 год. наказателни
общ характер дела и наказателни административен характер дела, които са 32 или с 9
по-малко в сравнение с 2016 г. и същия брой в сравнение с 2015 год.
Останали наказателни общ характер дела и наказателни административен
характер дела несвършени в началото на отчетния период са 11 или с 3 повече в
сравнение с 2015 г. и с 5 повече в сравнение с 2014 г.
По видове престъпления наказателните общ характер дела първа инстанция за
разглеждане през 2017 год. се делят както следва:
Най-голям е делът на разглежданите дела по гл. ХІ от НК „Общоопасни
престъпления” – общо 25 дела. От тях 18 дела са за транспортни престъпления, от
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които 13 дела по основния текст по 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. 7 дела са за
престъпления, свързани с наркотичните вещества и прекурсорите. През отчетната
година са разгледани 7 дела по глава ІІ от НК „Престъпления против личността”. На
следващо място са делата по гл. V от НК „Престъпления против собствеността” – 6
дела за грабеж по чл. 199 от НК. Следващ е делът на престъпленията против
паричната и кредитната система – 2 дела за престъпления по чл. 252 от НК.
Приключени са 2 дела по чл. 149, ал. 5 от НК и 1 дело по чл. 152, ал. 4 от
НК.Разгледани са 4 дела с предмет престъпления против стопанството. 1 дело е
останало висящо по чл. 282 от НК. През 2017 год. се констатира същия брой на делата
по гл. ХІ от НК „Общоопасни престъпления” в сравнение с 2016 г. и с 4 повече от 2015
г. Внесените от прокуратурата през 2017 г. обвинителни актове, свързани с
наркотични вещества с цел продажба или разпространение е 7.
През сравнителния период от три години се наблюдава променлива тенденция
по отношение на образуваните дела за престъпления против собствеността, като
следва да се отчете намаление на техния брой през 2017 г. – с 3 по-малко в сравнение
с 2016 г. и с 2 по-малко в сравнение с 2015 г.
Установява се, че броят на разгледаните дела против паричната и кредитна
система в сравнение с предходната 2016 г. е с 5 дела по-малко и същият с
разгледаните през 2015 г.
През отчетния период е налице увеличаване на наказателните общ характер
дела за престъпления против личността в сравнение с 2016 г. с 1 дело и с 2 дела в
сравнение с 2015 г.
Не са разглеждани наказателни административен характер дела.
В района на окръжния съд е Затворът – гр. Ловеч, което води до по-голям брой
частни наказателни дела първа инстанция. Изменението на чл. 437 от НПК (ДВ, бр.
13/2017 г. и ДВ, бр. 63/2017 г.) и създаването на нова ал. 2, с която беше дадена
възможност на осъдения и сам да подаде молба за предсрочно освобождаване по чл.
70 и 71 от НК, доведе до значително увеличение на постъплението на частни
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наказателни дела за условно предсрочно освобождаване на лишени от свобода. През
отчетния период са разгледани общо 227 такива дела.
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 2017 г.
са разгледани 10 такива дела. За сравнение през 2016 г. техният брой е бил 8.
Разгледани са 8 предложения за замяна на постановени наказания „пробация” с
лишаване от свобода.
По реда на чл. 243, ал. 5 НПК са разгледани 13 дела, което е с 4 повече в
сравнение с 2016 г. и с 1 повече от 2015 г.
През отчетната година съдът е бил сезиран с 5 европейски заповеди за арест,
като разгледаните дела са с 1 повече в сравнение с 2016 год. и с 3 по-малко в
сравнение с 2015 г., като 1 дело е останало висящо.
През годината са образувани и разгледани 9 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 2 по-малко в сравнение с 2016
г. и с 6 по-малко от 2015 г., като в края на отчетния период 6 дела са останали
висящи.
През годината са образувани и разгледани 2 дела по Закона за признаване,
изпълнение и изпращане на съдебни решения и решения за пробация с оглед
упражняване на надзор върху пробационните мерки и алтернативните санкции.
При сравнителния анализ за период от три години на постъпилите и разгледани
през 2017 г. наказателни дела се констатира незначително увеличение на определени
групи дела и съответно намаление на други. Единствено при частни наказателни дела
е налице увеличение с 248 дела повече в сравнение с 2016 г. и с 236 повече от 2015
г., което се дължи на големия брой постъпили за разглеждане дела за условно
предсрочно освобождаване на лишени от свобода. Считам, че тази тенденция ще се
запази и през настоящата година.
Окръжен съд - Плевен: Броят на постъпилите наказателни дела – първа
инстанция през 2017 година е 1 120. През 2016 година той е бил 757 дела, а през 2015
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година - 644 броя. Горните данни показват значително увеличение през последните
години, особено през отчетната 2017 г.
През 2017 г. са стояли за разглеждане общо 126 наказателни общ характер
дела, от които 16 са били висящи в началото на годината, а 110 дела са
новообразувани.
През 2016 г. са стояли за разглеждане общо 109 дела, от които 26 са били
висящи в началото на годината, а 83 дела са новообразувани, а през 2015 г. са стояли
за разглеждане общо 136 наказателни обща характер дела, от които 32 са били
висящи в началото на годината, а 104 дела са новообразувани.
Същественото намаление на стоящите за разглеждане дела от този вид,
очертало се като тенденция за периода 2010 г. до 2015 г. е продължило е през 2016 г.
През 2015 г. не е достигнато постъплението на 2014 г., но постъплението е по-голямо
от това през 2013 г. и с разлика само едно дело в сравнение с 2012 г. За годините от
2010 г. насам само за 2013 г. разгледаните дела и постъплението е по-малко в
сравнение с 2016 г. Низходящата тенденция на постъплението на делата през
последните години не само е спряна, но и има съществено увеличение през 2017 г. с
27 дела в сравнение с 2016 г. Видно е, че постъплението на новообразувани дела
през 2017 г. за последните седем години е по-малко само от това през 2014 г. с 12
дела и 2011 г. с 2 дела.
Представени по глави от НК и текстове наказателните дела първа инстанция са:
През 2017 г. са стояли за разглеждане общо 13 дела за престъпления по глава
ІІ от НК - „Престъпления против личността”, от които 5 дела са останали несвършени
в началото на отчетния период, а 8 дела са новообразувани. От стоящите за
разглеждане през 2017 г. 13 дела за престъпления по глава ІІ от НК, 5 дела са за
убийство по чл. 115 НК, 2 дела са квалифицирани състави на убийство по чл. 116 НК и
4 дела са за лишаване от живот при професионална непредпазливост и 2 дела са по
непредпазливо убийство в следствие на умишлено нанесена телесна повреда. През
отчетната 2017 г., са стояли за разглеждане 2 дела за „Престъпления против
личността” – телесни повреди, които са за тежка, средна телесна повреда на съдия,
прокурор, следовател, лице от състава на МВР, държавен или частен съдебен
изпълнител и помощник – частен съдебен изпълнител, митнически и данъчен
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служител. През 2017 г. са стояли за разглеждане общо 11 дела „Други престъпления
против личността”, от които 1 е останало несвършено от предходен период, а 10 са
новообразувани. От стоящите за разглеждане 11 дела „Други престъпления против
личността”, 5 дела са за отвличане – чл. 142, ал. 1 от НК, 3 дела са за квалифицирани
състави на отвличане по чл. 142, ал. 2 от НК, 2 дела са за отвличане по чл. 142, ал. 3
от НК и 1 брой квалифицирани състави на изнасилване – чл. 152, ал. 4 от НК. През
2017 г. са стояли за разглеждане 19 дела за „Престъпления против собствеността“.
Всички те са новопостъпили през отчетната година. От тези 19 дела – „Престъпления
против собствеността“, 14 дела са за квалифицирани състави на грабеж – чл. 199, ал.
1 от НК, 3 са за квалифицирани състави на грабеж - чл. 199, ал. 2 от НК и 2 дела са за
обсебване в особени големи размери, представляващо особено тежък случай - чл.
206, ал. 4 от НК. През 2017 г. са стояли за разглеждане общо 23 дела за
„Престъпления против стопанството”, от които 1 дело е останало несвършено в
началото на отчетния период, а 22 дела са новообразувани, като от тях: 1 е за
„Придобиване или прокарване в обръщение на подправени парични знаци или
платежни инструменти“, 1 е за престъпления против паричната и кредитната система,
1 дело е получаване на кредит чрез представяне на неверни сведения, 18 са за
използването на платежен инструмент с неверни данни или без съгласието на
титуляра, а 2 дела са за извършване по занятие на банкови, застрахователни и други
финансови сделки, без съответното разрешение. През 2017 г. са стояли за
разглеждане

11

дела

за

престъпления

против

финансовата,

данъчната

и

осигурителната системи, като 2 от тях са били несвършени в началото на периода, а 9
дела са новообразувани. От тези 11 дела, 1 дело е за квалифицирани състави на
пране на пари – чл. 253, ал. 2-5 НК, 8 дела са за укриване и неплащане на данъчни
задължения – чл. 255, чл. 255а, чл. 256 и чл. 257 от НК и 2 са за престъпления
свързани с нарушение на бюджетната дисциплина. През 2017 г. е имало за
разглеждане 13 дела за престъпления против дейността на държавните органи и
обществените организации, като 1 дело е останало от минал период, а 12 са
образувани през отчетната 2017 г. От тези 13 дела, 1 дело е за Квалифицирани
състави на престъпление по служба – чл. 282, ал. 2-5 НК, 1 дело е за Подкуп - чл. 301
НК, 1 дело е по Квалифицирани състави на подкуп – чл. 302 НК, 1 дело е за Подкуп на

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА АПЕЛАТИВЕН СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2017 г.

131|368

длъжностно лице – чл. 304 НК, 4 дела са за подкуп на длъжностно лице, заемащо
отговорно служебно положение, включително съдия, съдебен заседател, прокурор или
следовател - чл. 304а НК, а 5 дела са за противоправно търсене и извършване на
теренни археологически разкопки или подводни проучвания. През 2017 г. е имало за
разглеждане 34 дела от раздел „Общоопасни престъпления”, като 5 от тях са останали
от минал период, а останалите 29 дела са новопостъпили. От тези 34 дела, 4 дела са
за „Причиняване на смърт и телесна повреда в транспорта” - чл. 342 от НК, 10 дела са
за Причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта – чл. 343, ал. 1, б. “а“ от
НК, 3 дела са за Причиняване на смърт при управление на МПС в квалифицирани
случаи - чл. 343, ал. 3, б. "б" и ал. 4 НК, 15 дела са за Основни състави на
производство, пренасяне, изготвяне, търговия и др. на наркотични вещества - чл.
354а, ал. 1 и 2 НК, а 2 дела са за Престъпления в транспорта. През отчетната година
няма за разглеждане дела за Престъпления против Републиката, Престъпления против
правата на гражданите, Документни престъпления - чл. 308 - чл. 319 НК, Компютърни
престъпления - чл. 319а - чл.319е НК, Престъпления против реда и общественото
спокойствие, Престъпления против отбранителната способност на републиката и
Престъпления против мира и човечеството.
През 2017 г. са стояли за разглеждане общо 965 частни наказателни дела първа
инстанция, от които 10 дела са били висящи в началото на отчетния период, а 955
дела са новообразувани. През 2016 г. са стояли за разглеждане общо 603 такива дела,
от които 9 дела са били висящи в началото на отчетния период, а 594 дела са
новообразувани. През 2015 г. са стояли за разглеждане общо 482 дела от този вид, от
които 10 дела са били висящи в началото на отчетния период, а 472 дела са
новообразувани.
Налице е съществено увеличение на стоящите за разглеждане дела от този вид
в сравнение с предходната година, а в сравнение с 2015 г. е почти двойно.
През 2017 г. са стояли за разглеждане общо 55 частни наказателни дела
разпити, като всички са новообразувани.
През 2016 г. са стояли за разглеждане общо 80 дела, като всички са
новообразувани. През 2015 г. тези дела били 68.
Налице е значително намаление на стоящите за разглеждане дела от този вид
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през отчетния период след увеличението през 2016 г.
Окръжен съд - Русе: Броят на постъпилите първоинстанционни наказателни
дела през 2017 година е 565. През 2016 година той е бил 490 дела, а през 2015 година
- 389 броя. Горните данни показват намаление и връщане на стойностите към 2013
година.
Висящите първоинстанционни наказателни дела към 01.01.2017 г. са 14 бр. За
сравнение: за 2016 г. – 17, за 2015 г. – 13. През 2017 г. са постъпили 103 бр.
наказателни общ характер дела, 2 бр. наказателни административен характер дела и
общо 467 бр. частни наказателни дела, от които първа инстанция 424 бр. и 43 бр.
разпити на свидетели и обвиняеми. За сравнение: за 2016 г. – 70 наказателни общ
характер дела, 4 наказателни административен характер дела и общо за годината 416
частни наказателни дела, от които 374 първа инстанция и 42 разпити на свидетели и
обвиняеми; за 2015 г. – 83 наказателни общ характер дела и общо за годината 306
частни наказателни дела, от които 256 първа инстанция и 50 разпити на свидетели и
обвиняеми.
Най-голям е броят на престъпленията по глава общоопасни престъпления – 33.
Те представляват 35 % от всички постъпили наказателни дела от общ характер. Дела
по повод отнемане на човешки живот са общо 20 бр., като делата за убийство са 6, а
делата за транспортни престъпления със смъртен резултат са 14. Всички те
представляват 17 % от постъпилите в текущата година наказателни дела от общ
характер. За сравнение: през 2016 г. по глава общоопасни престъпления делата са 25,
по повод отнемане на човешки живот са общо 17, като делата за убийство са 2, а
делата за транспортни престъпления със смъртен резултат са 15, като представляват
14 % от общо постъпилите наказателни общ характер дела; през 2015 г. убийствата
са 9 и дела за транспортни престъпления със смъртен резултат са 5, като
представляват 17 % от общо постъпилите наказателни общ характер дела.
Най-голям е броят на престъпленията по глава „Общоопасни престъпления” –
25. Те представляват 36 % от всички постъпили наказателни дела от общ характер.
Дела по повод отнемане на човешки живот са общо 20, като делата за убийство са 6,
а делата за транспортни престъпления със смъртен резултат са 14. Всички те
представляват 17 % от постъпилите в текущата година наказателни дела от общ
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характер. За сравнение през 2015 г. убийствата са 9 и дела за транспортни
престъпления със смъртен резултат - 5, като представляват 17 % от общо
постъпилите наказателни дела от общ характер. Наказателни дела с предмет
наркотични вещества през 2016 г. са 11, което сравнено със средното постъпление на
този вид дела за предходните три години сочи за запазване на броя – 11 бр. За
сравнение: за 2015 г. – 20, за 2014 г. – 9 и за 2013 г. - 4. Наказателни дела с предмет
грабеж през 2016 г. са 9, което сочи за едно драстично увеличение на постъплението
в сравнение с предходната година, както и със средното за последните три години – 5
бр. За сравнение: за 2015 г. – 3, за 2014 г. – 10 и за 2013 г. – 3. Постъплението на
дела с предмет укриване (нeплащане) на данъчни задължения през 2016 г. са 3, което
сочи за запазване броя на постъплението спрямо предходните три години. За
сравнение: за 2015 г. – 3, за 2014 г. – 1 и за 2013 г. – 7. Наказателни дела образувани
за престъпления против стопанството през 2017 г. са 27, което сравнено със средното
постъпление на този вид дела за наблюдавания три годишен период -17, сочи
увеличение на броя дела. За сравнение: за 2016 г. – 7; 2015 г. – 17. Наказателни дела
с предмет наркотични вещества през 2017 г. са 18, което сравнено със средното
постъпление на този вид дела за последните три години - 16 сочи увеличение на броя
дела. За сравнение: за 2016 г. – 11, за 2015 г. – 20. Наказателни дела с предмет
грабеж през 2017 г. са 10, което сочи за слабо увеличение на постъплението в
сравнение с предходната година, както и със средното за последните три години – 7.
За сравнение: за 2016 г. – 9, за 2015 г. – 3. Постъплението на дела с предмет
престъпления против дейността на държавните органи и обществени организации
през 2017 г. са 13, което сочи за увеличаване броя на постъплението спрямо
сравнителния период – 9. За сравнение: за 2016 г. – 9, за 2015 г. – 4.
Табличното и графично представяне на постъплението на отделните видове
наказателни дела е:
Година

ОБЩО

НОХД

НАХД

ЧНД
I инст.

ЧНД
І инст.
разпити

2017

572

103

2016

490

70

4

374

42

2015

389

83

0

171

135

2

424

43
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От изложените данни може да се направи извода, че през отчетния период
постъплението на първоинстанционни наказателни общ характер дела е увеличено с
17 % в сравнение с 2016 г. и с 18 % сравнено със средногодишното за последните три
години (484 бр.).
Постъплението на първоинстанционни частни наказателни дела през 2017 г.,
спрямо 2016 г. е увеличено с 51 дела – 12 %, като този резултат е в следствие
значителното увеличение на постъплението предимно на частни дела по искания за
разрешения и одобрения за обиск, претърсване и изземване, исканията по
ЗПИИРКОРНФС, исканията по ЗЕС и мерките по чл. 64 и чл. 65 от НПК. Като цяло в
сравнение със средното постъпление за последните три години на частните
наказателни дела (393), постъплението за 2017 г. е увеличено с 18 %.
При наказателни дела първа инстанция, средногодишното постъпление на един
съдия е 81.71 бр., а средномесечното на база отработени човекомесеци – 6.89 бр.
дела.

Брой свършени (решени) дела – в края на годината
Окръжен съд – Велико Търново.
През 2017 г. са свършени общо 41 наказателни общ характер дела и 303 частни
наказателни дела. В тримесечен срок са приключени 34 наказателни общ характер
дела или 83 %. От частните наказателни дела (без тези по чл. 222 - 223 НПК) са
приключени 273, като 268 са в тримесечен срок или 98 %. От частните наказателни
дела по чл. 222 - 223 НПК са свършени 28, като 100 % са в тримесечен срок. От
административно наказателните дела са приключени 2 и то в тримесечен срок или 100
%.
През 2016 г. са свършени общо 46 наказателни общ характер дела и 306 частни
наказателни дела. В тримесечен срок са приключени 32 наказателни общ характер
дела или 70 %. От частните наказателни дела (без тези по чл. 222 - 223 НПК) са
приключени 224, като 221 са в тримесечен срок или 99 %. От частните наказателни
дела по чл. 222 - 223 НПК са свършени 82, като 100 % са в тримесечен срок. Няма
приключили с краен съдебен акт административно наказателните дела.
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През 2015 г. са свършени общо наказателни общ характер дела - 55 и частни
наказателни дела - 300. В тримесечен срок са приключени 47 наказателни общ
характер дела или 85 %. От частните наказателни дела (без тези по чл. 222 - 223
НПК) са приключени 252, като 247 от тях са в тримесечен срок или 98 %. От частните
наказателни дела по чл. 222 - 223 НПК са приключени 48, като 100 % са в тримесечен
срок. От административно наказателните дела са приключени 2 и то в тримесечен
срок или 100 %.
При сравнителния анализ за три години се констатира, че за 2016 и 2017 г. не е
налице увеличение в постъплението на наказателните общ характер дела, но за
сметка на това повишен броя на приключилите в тримесечен срок наказателни общ
характер дела от 70 % за 2016 г. на 83 % за 2017 г. Този показател е по-нисък за
2015 г. но само с 2 пункта (за 2015 г. решените наказателни общ характер дела в
тримесечен срок за 85 % от общо разгледаните). При анализа на постъпили,
разгледани и свършени частни наказателни дела първа инстанция (без разпитите по
чл. 222 и чл. 223 НПК) се наблюдава сравнително константен процент на свършените
частни наказателни дела в тримесечен срок – през 2015 г. и през 2017 г. той е 98 %, а
през 2016 г. – 99 %. Разликата от 1 % намирам за незначителна.
При сравнителния анализ за 2015 г., 2016 г. и 2017 г. се отчита повишаване
броя на разгледаните и приключени частни наказателни дела, което обаче не се е
отразило върху бързината при приключването им в рамките на тримесечния срок и
както отбелязах по-горе той се запазва в рамките на 98 – 99 %. Производствата по чл.
222 - 223 НПК приключват до няколко дни или 100 % в тримесечен срок. През 2016 г.,
въпреки намалението на общо постъпили и разгледани частни наказателни дела
спрямо 2015 г. е налице пък увеличение на срочното приключване 99 %. Изводът е,
че съдиите от Окръжен съд - Велико Търново, разглеждащи наказателни дела, полагат
максимални усилия да приключат частните наказателни дела в максимално кратки и
разумни срокове. Следва да се отбележи, че значителна част от тях дори са
приключени в рамките на един месец.
За 2017 г. са разгледани общо 63 наказателни общ характер дела. От тях са
свършени 41, като 34 са приключени в тримесечен срок. Извън този срок са свършени
7 дела. В срок от 3 до 6 месеца за приключени 4 дела, а от 6 м. до 1 година – 3
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наказателни общ характер дела и над 1 година са 6 дела. Това показва, че
продължителността на разглеждане на наказателни общ характер дела в голямата си
част е в рамките до три месеца.
От частните наказателни дела (без тези по чл. 222 - 223 НПК) са разгледани
общо 284. От тях са приключени 273, като в тримесечен срок са свършени 268 или 96
% от общо частните наказателни дела за разглеждане са свършени с краен съдебен
акт, от които с акт по същество 263 броя.
Разгледани са 28 частните наказателни дела (по чл. 222 - 223 НПК), като всички
са приключени в кратък срок.
През последните години се отчита трайна тенденция към по-бързо приключване
на наказателните общ характер дела. Същата се запазва и през изминалата година.
През 2015 г. се отчита намаление в постъплението на тези дела в сравнение с
предходната 2014 г. Намаление на постъпленията на наказателни дела от общ
характер се наблюдава и през 2016 и 2017 години, като за двете години
постъплението е един и същ брой 46 наказателните общ характер дела. Това води до
по-малък брой свършени дела, както и до по-голяма бързина при разглеждането им.
По-бързото приключване на първоинстанционните наказателни дела се дължи на
широкото приложение на диференцираните процедури, предвидени в глава 27 и глава
29 НПК. През 2016 год., обаче този показател бележи занижения с 15 пункта по
отношение на приключилите наказателните общ характер дела в тримесечен срок.
Последното се дължи от една страна на естеството на самите дела - с по-голяма
фактическа и правна сложност, а от друга страна наказателното отделение е работила
с намален състав. Реално с двама съдии по-малко за цялата 2016 година.
През 2017 година обаче, когато наказателно отделение на Окръжен съд –
Велико Търново работи също в намален състав – постоянно незаета една щатна
бройка за съдия в това отделение и един отсъстващ съдия поради продължителен
отпуск по болест, се наблюдава повишение на този показател – свършените
наказателните общ характер дела в тримесечен срок са 83 %. Запазва се тенденцията
по-голям брой подсъдими да се възползват от предоставените им процесуални права
за разглеждане на делата по този реда на диференцираните процедури по гл. 27 и гл.
29 от НПК. През 2017 година по реда на глава 27 НПК са приключени 19 броя. За
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сравнение - през 2016 г. по реда на гл. 27 от НПК са разгледани и приключили 16
броя, през 2015 г. по този ред са приключени 33 дела. През 2017 г. по реда глава 29
НПК са разгледани и приключили 14 дела, през 2016 г. – 17, а през 2015 г. - 11. През
сравнителния

период

от

три

години

се

отчита

променлива

тенденция

по

приключването на наказателните общ характер дела по реда на глава 27 и глава 29
НПК. През 2015 г. се констатира намаляване броя на приключените дела по Глава 29
НПК спрямо 2014 г., както и рязко увеличение приложението на Глава 27 НПК. През
2016 г. е налице увеличение на броя наказателните общ характер дела приключили
по гл. 29 НПК в сравнение с 2015 г., а през 2017 г. делата са намалени с 3, разгледани
по тази глава. През 2016 г. приключилите дела по реда на гл. 27 НПК - съкратено
съдебно следствие е 16, което показва, че е налице драстично намаляване броя на
приключилите наказателните общ характер дела по този ред спрямо 2015 г., когато
той е бил 33 броя. През 2017 година броят на решените дела по реда на съкратеното
съдебно следствие е 19 – увеличение с 3 бр. спрямо 2016 г., но все още спрямо 2015
г. този показател бележи намаление. Последното е резултат и от намаленото
постъпление на наказателните общ характер дела през 2017 г. спрямо 2015 г.
През 2014 г. е отчетено намаляване на броя на образуваните и разгледани
частни наказателни дела в сравнение с предходни години, докато през 2015 г. и 2016
г. се наблюдава увеличение на този вид дела спрямо 2014 г. През 2015 г. се отчита
рязко увеличение при постъплението на частни наказателни дела в сравнение с
предходните години и от тук и общият брой за разглеждане. Намаляване на броя на
частни наказателни дела е налице за 2016 г., но при общия брой частни наказателни
дела за разглеждане това са само 20 броя. През 2017 г. е налице увеличение на
частните наказателни дела с близо 40 броя дела спрямо 2016 г. Увеличение е налице
и спрямо 2015 г. Тенденцията към увеличаване на частните наказателни дела – първа
инстанция не се е отразила върху срочното им разглеждане и висок процент на
свършените в тримесечен срок – близо 100 %, а именно 98 – 99 % от частните
наказателни дела приключват в тримесечен срок. Образуваните частни наказателни
дела по чл. 222 - 223 НПК приключват 100 % в тримесечен срок, което е
предопределено от характера на самото производство, в което участието на съдията
има само удостоверително действие и не се постановява акт по същество.
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Окръжен съд - Габрово.
През 2017 година в окръжния съд са свършени общо 146 първоинстанционни
наказателни дела, от които 36 наказателни от общ характер и 110 частни наказателни
дела, при общо 156 за 2016 година, от които 38 наказателни от общ характер, 3
административно наказателни дела и 115 частни наказателни дела и общо 164 за 2015
година, от които 25 наказателни общ характер дела, едно административно
наказателно дело и 138 частни наказателни дела. От наказателните общ характер
дела 24, или 67 %, са свършени в тримесечния срок, при 66 % за 2016 година и 88 %
за 2015 година. Продължава отстъплението в срочността, в сравнение с 2015 година,
което се дължи преди всичко на повече свършени дела със значителна фактическа
сложност или непълно изяснена фактология на досъдебното производство, наложили
тяхното неколкократно отлагане за събиране на допълнителни доказателства,
включително с назначаване на допълнителни и повторни експертизи.
Окръжен съд – Ловеч.
Посочените в таблиците цифри сочат, че през изминалата година от страна на
съдиите, разглеждащи наказателни дела, са постигнати много добри резултати по
отношение на свършените в срок до 3-месеца наказателни общ характер дела. От
свършените 33 дела, което съставлява 73.33 %, 25 дела или 76 % са свършени в
инструктивния 3 – месечен срок.
През 2016 год. от свършените 39 дела, което съставлява 75.00 %, 28 дела или
71.79 % са свършени в инструктивния 3 – месечен срок. През 2015 год. този процент е
70.96 %.
Тези цифри показват увеличение на процента на свършените в 3-месечен срок
наказателни общ характер дела и постигнати по-добри резултатите по показателя
бързина в сравнение с предходните 2016 г. и 2015 г.
Следва да се отбележи, че за бързото приключване на наказателните общ
характер дела от значение са предвидените в НПК процедури за сключване на
споразумение по глава ХХІХ от НПК и съкратеното съдебно следствие по глава ХХVІІ
от НПК.
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Най-често причини за отлагане на наказателните дела и удължаване сроковете
на съдопроизводството са заболяване на подсъдимите или техните защитници и
повереници, ангажираността на последните по други дела, неявяване на вещи лица от
други населени места. Години наред в отчетния доклад на съда се отбелязва, че при
възможността болничните листи да се издават от различни медицински центрове,
лични лекари, дори и при спазване на изискването на Наредбата за оценка на
работоспособността и 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”. Почти всяко наказателно дело
за транспортно престъпление се отлага за назначаване на повторни експертизи,
повторни разширени експертизи поради недостатъчно обосновани заключения, които
дават противоречиви констатации. Нерядко се внасят за разглеждане обвинителни
актове с досъдебни производства, в хода на които обвиняемите и техните защитници
са направили основателни възражения, искания за събиране на доказателства, но те
не са били уважавани. Осигуряването на всестранното, пълно и обективно изясняване
на делото в съответствие с изискването на чл. 13 от НПК обаче налага в съдебно
заседание да се допусне събирането на допълнителни доказателства и съответно това
води до отлагане на делата.
През отчетната година 4 дела, което представлява 12,12 % от свършените
наказателни общ характер дела, са разгледани за срок над три до 6 месеца и 2 дела
или 6,06 % са разгледани за срок над 6 месеца до една година, над 1 година са
разгледани 3 дела или 9.09 %. 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 нарушения, недостатъчната компетентност на някои от
вещите лица, също 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.
През 2017 год. 97.38 % от първоинстанционните частни наказателни дела са
приключили в инструктивния 3 – месечен срок, което се дължи на стриктното
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спазване от страна на съдиите на предвидените в процесуалния закон кратки срокове
за тяхното разглеждане.
Окръжен съд – Плевен.
През 2017 г. са решени общо 103 дела, от които 84 наказателни общ характер
дела в тримесечен срок, което представлява 82 % от общо свършените дела от този
вид.
През 2016 г. са решени общо 92 наказателни общ характер дела, от които 69
дела в тримесечен срок, което представлява 75 % от общо свършените дела от този
вид. През 2015 г. са решени общо 110 наказателни общ характер дела, от които 89
дела в тримесечен срок, което представлява 81 % от общо свършените дела от този
вид.
Тенденцията за намаление на решените наказателни общ характер дела първа
инстанция за периода от 2010 г. до 2013 г. е обърната през 2014 г. като дори е
надминато нивото на 2012 г. През 2015 г. е достигнат рекорден процент – 81 % на
решените в 3 месечен срок дела. Такава бързина по този вид дела не е постигана до
2015 г. в сравнение с няколко години назад. През 2016 г. този процент е влошен с 6
%, но може да се каже, че е на достатъчно високо ниво, предвид, че тези дела
изискват най-много труд и време за разглеждане и решаване в сравнение с всички
други наказателни дела. През 2017 г. въпреки, че са решени с 11 дела повече от 2016
г. бързината е подобрена със 7% в сравнение с 2016 г. и освен това е достигнат найвисок процент на решени в 3-месечент срок дела от повече от девет години.
През отчетния период в съда са разгледани и решени общо 17 наказателни дела
по реда на глава 27 НПК „Съкратено съдебно следствие в производството пред
първата инстанция”, 43 дела по реда на глава 29 НПК „Решаване на делото със
споразумение”, а 2 наказателни дела - по реда на глава 24 НПК „Бързо производство”.
От прекратените общо 47 дела, 4 са върнати на досъдебното производство, а
останалите 43 дела са посочените решени със споразумение.
В Окръжен съд - Плевен като цяло не се наблюдава значително забавяне на
производството по наказателни общ характер дела. Причините за забавяне на
производството по някои от делата се изразяват в нередовното призоваване на
страните и свидетелите по делата (по различни не зависещи от съда причини), в
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неявяването по уважителни причини в съдебно заседание на подсъдими и техните
защитници, а по дела, които представляват фактическа и правна сложност – в
необходимостта да се събират и проверяват нови доказателства, да се призовават
голям брой свидетели и вещи лица. Съществено забавяне се получава по делата, по
които се извършват следствени действия по делегация в чужбина или се призовават
лица. След промяната на чл. 329, ал. 2 от НПК, с която се въвежда задължителното
участие на подсъдимия във въззивното производство съществено се забави този вид
производство. Това е така защото при неявяването на подсъдимия или подсъдимите
(въпреки редовното призоваване) се налага отлагане на делото за принудителното
довеждане на съответното лице.
През 2017 г. са свършени общо 914 частни наказателни дела първа инстанция.
В срок до три месеца са решени 907 дела, което представлява 99 % от общо
свършените дела от този вид.
През 2016 г. са свършени общо 593 частни наказателни дела първа инстанция.
В срок до три месеца са решени 589 дела, което представлява 99 % от общо
свършените дела от този вид. През 2015 г. са свършени общо 473 частни наказателни
дела първа инстанция. В срок до три месеца са решени 472 дела, което представлява
100 % от общо свършените дела от този вид. От горните цифри е видно, че е налице
съществено увеличение на този вид дела през отчетната година.
През 2017 г. са решени 55 дела за разпити пред съдия, всички в тримесечен
срок. През 2016 г. са решени 80 дела за разпити пред съдия, всички в тримесечен
срок. През 2015 г. са решени 68 дела за разпити пред съдия, всички в тримесечен
срок.
Окръжен съд – Русе.
През 2017 г. в Окръжен съд са свършени 87 бр. наказателни дела от общ
характер, 1 бр. наказателно административен характер дело и 465 частни наказателни
дела от които: 422 бр. частни наказателни дела за групиране, замяна на наказание,
реабилитации, мерки за неотклонение, екстрадиции, по искания на наблюдаващия
прокурор в досъдебното производство по Закона за специалните разузнавателни
средства и 43 бр. частни наказателни дела за разпити на свидетели и обвиняеми.
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През 2016 г. в Окръжен съд – Русе са свършени 72 наказателни дела от общ
характер, 3 наказателни административен характер дела и 418 частни наказателни
дела от които: 376 частни наказателни дела за групиране, замяна на наказание,
реабилитации, мерки за неотклонение, екстрадиции, по искания на наблюдаващия
прокурор в досъдебното производство по Закона за специалните разузнавателни
средства и 42 частни наказателни дела за разпити на свидетели и обвиняеми.
През 2015 г. в Окръжен съд – Русе са свършени 77 наказателни дела от общ
характер и 308 частни наказателни дела от които: 173 частни наказателни дела за
групиране, замяна на наказание, реабилитации, мерки за неотклонение, екстрадиции,
по искания на наблюдаващия прокурор в досъдебното производство по Закона за
специалните разузнавателни средства и 172 частни наказателни дела за разпити на
свидетели и обвиняеми, разрешение за обиск, претърсване и изземване.
През 2017 г. по правилата на глава 27 от НПК – Съкратено съдебно следствие са
приключили 19 бр. наказателни дела. През 2016 г. по правилата на глава 27 от НПК –
Съкратено съдебно следствие са приключили 17 бр. наказателни дела. За сравнение:
през 2015 г. по правилата на глава 27 от НПК – Съкратено съдебно следствие са
приключили 10 бр. наказателни дела.
Тези данни сочат за тенденция на увеличаване на делата приключващи по
правилата на глава 27 от НПК, като увеличението през отчетния период е с 12 %
спрямо 2016 г. и спрямо средното за последните три години е с 27 % (15 бр.).
Няма случай, в който съдът да е отказал предварително изслушване по искане
на подсъдимия.
През 2017 г. в 3 месечен срок са свършили 77 бр. или 89 % от общо 87 бр.
първоинстанционни наказателни общ

характер

дела. Всички 466 бр. частни

наказателни и административни дела са свършени в тримесечен срок.
През 2016 г. в 3 месечен срок са свършили 65 или 90 % от общо 72
първоинстанционни наказателни общ характер дела. Следва да се отбележи, че 47
или 65 % от тях са свършили още в 1 месечен срок. Всички 420 частни наказателни и
административни дела са свършени в тримесечен срок и 1 бр. наказателно
административен характер дело е свършено над 3 месечния срок.
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През 2015 г. в 3 месечен срок са свършили 67 или 87 % от общо 77
първоинстанционни наказателни общ характер дела. Следва да се отбележи, че 49
или 73 % от тях са приключили още в 1 месечен срок. От общо свършените 308
частни наказателни дела в тримесечния срок са свършени 306 или 99 %.
Процентното

съотношение

на

приключилите

в

тримесечен

срок

първоинстанционни наказателни дела (89 %) сe е запазило в сравнение със
средногодишния за предходните три години (89 %). Сравнявайки с 2016 г. се отчита
обаче 1% намаление на свършените в тримесечния срок първоинстанционни
наказателни дела. Следва да се отбележи, че при създадената организация на
работата от съдия-докладчиците, производствата са приключени в инструктивните
срокове, въпреки че не малък брой от тях са били с фактическа и правна сложност,
което от своя страна е предполагало извършването на значителен брой съдебни
действия.
С последните промени в НПК и въвеждането на разпоредително заседание,
вероятността за приключване на наказателното дело в едно заседание намалява. През
тази отчетна година, тези промени се отразиха само в последните месеци на отчетния
период. Пълният ефект от новите промени, ще се прояви през настоящата година.

Свършени първоинстанционни

Година

наказателни дела
ОБЩО

Нак. дела

Частни нак.дела

2017

553

87

466

2016

493

75

418

2015

385

77

308

От изложените данни следва извода, че през 2017 г. броят на свършените
наказателни дела от общ характер се е увеличил в сравнение със средния такъв
показател за предходните три години (80 бр.).
Обобщението на горните данни сочи, че във всички окръжни съдилища се
запазват добрите нива на показателите за срочност. Общо свършените
наказателни дела се увеличават, като се увеличават и свършените в срок до три
месеца, което е атестат за много добра срочност при разглеждането и решаването на
наказателните дела.
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Брой на решените дела по същество - анализ по видове
Окръжен съд – Велико Търново.
През 2017 г. са постановени съдебни актове по същество по 24 наказателни общ
характер дела, 2 бр. по административно наказателни дела и по 263 частни
наказателни дела. През 2016 г. са постановени съдебни актове по същество по 26
наказателни общ характер дела и по 210 частни наказателни дела. През 2015 г. са
постановени съдебни актове по същество по 39 наказателни общ характер дела, 2 по
административно наказателни дела и по 241 частни наказателни дела.
При сравнителния анализ за периода от три години се констатира следното:
спрямо 2015 г. за 2016 г. е налице намаление на броя на постановените актове по
същество по наказателни общ характер дела и частни наказателни дела. През 2017
година продължава да намалява броя на постановените актове по същество по
наказателни общ характер дела най-вече поради намаленото постъпление на дела от
общ характер.
През 2016 год. е констатирано намаление на постановените актове по същество
по частни наказателни дела с 30 бр. спрямо тези през 2015 г. През 2017 г. е налице
увеличение на постъпилите, разгледани и приключени частни наказателни дела
спрямо 2016 г. и спрямо 2015 г. От приключените 273 частни наказателни дела с акт
по същество през 2017 година са приключили 263 дела или 96 %.
Окръжен съд - Габрово.
По 26 от свършените 36 първоинстанционни наказателни дела от общ характер
са били постановени присъди, както следва: четири присъди по глава ІІ-ра от НК (2 по чл. 116 от НК, 1 - по чл. 115 от НК и 1 - по чл. 123 от НК); четири присъди по глава
V - по чл. 199 от НК; шест присъди по глава VІ - четири по чл. 249 от НК и две по чл.
252 от НК; две присъди по глава VІІ - по чл.255 и 256 от НК; две присъди по глава
VІІІ-ма – по чл. 278 от НК; осем присъди по глава ХІ – 1 по чл. 330, ал. 1 от НК, 1 по
чл. 343, ал. 1, б. ”в” от НК, 4 по чл. 343, ал. 3 от НК и 2 по чл. 354а, ал. 1 и 2 от НК.
По 12 наказателни общ характер дела присъдите са постановени след проведено
съкратено съдебно следствие по чл. 371, т. 2 от НПК, при 8 за 2016 година и също
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толкова за 2015 година. Тринадесет от присъдите не са влезли в сила до края на
отчетната година.
По пет от свършените наказателни общ характер дела производството е
приключило с одобрено от съда споразумение, постигнато между прокурора и
адвокатите на подсъдимите, като по три от тях споразумението е постигнато след
внасяне на обвинителен акт.
През предходните 2016 година и 2015 година са приключени с одобрени
споразумения също по 5 наказателни общ характер дела.
От свършените 102 частни наказателни дела (без разпитите) 92 са приключили
с акт по същество (решение, определение, разпореждане), от които 8 постановени в
съдебното производство - решения по ЗЕЕЗА и по ЗПИРКОРНФС, определение по чл.
23-25 от НК (кумулации), а останалите 84 съдебни актове са постановени по частни
наказателни дела от досъдебното производство, от които 11 по искания за вземане
мярка за неотклонение или промяна на взета такава, определения по искания по чл.
161-164 от НПК, по чл. 452 от НПК, по ЗЕС и други, както и разпореждания по частни
наказателни дела, образувани по реда на ЗСРС.
Окръжен съд - Ловеч.
От приключилите 33 наказателни общ характер дела, по 22 дела е постановена
присъда, което съставлява 66,66 %.
През отчетния период са постановени 13 съдебни акта след провеждане на
съкратено съдебно следствие или 59,09 % от делата с постановени присъди. От тях 2
дела за престъпление по чл. 199 от НК, 9 дела за транспортни престъпления, 1 дело
за престъпление по чл. 115 от НК и 1 дело за престъпление по чл. 249, ал. 1 от НК.
9 дела са приключили със споразумение. От тях 1 дело е за престъпление по чл.
199 от НК, 2 дела по чл. 249 от НК, 1 дело за престъпление по чл. 252 от НК и 5 дела
за престъпление по чл. 354а от НК за притежаване на наркотични вещества с цел
разпространение.
Окръжен съд - Плевен.
През 2017 г. с акт по същество са били решени 56 наказателни общ характер
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дела. През 2016 г. с акт по същество са били решени 59 наказателни общ характер
дела. През 2015 г. с акт по същество са били решени 63 наказателни общ характер
дела.
Намалението през 2013 г. със 7 дела в сравнение с 2012 г., с 19 дела в
сравнение с 2011 г. и с 31 дела в сравнение с 2010 г. е спряно като тенденция и през
2014 г. През 2015 г. обаче са решени с 5 дела по-малко в сравнение с 2014 г. През
2016 г. решените с акт по същество дела, въпреки намаления брой са съпоставими с
броя им през последните пет години.
През 2017 г. в Плевенския окръжен съд са постановени 56 присъди, по 47 дела
производството е прекратено или е постигнато споразумение, като по 15 от тях е
постигнато споразумение по чл. 381-384 от НПК, а по 28 дела е сключено
споразумение по чл. 382 НПК.
Решените през отчетния период със съдебен акт по същество наказателни дела
първа инстанция се разпределят както следва: 10 дела за престъпления по глава ІІ от
НК „Престъпления против личността - убийства”, от които 5 дела за убийство по чл.
115 от НК, 1 дело е за квалифицирани състави на убийство – чл. 116, ал. 1 от НК, 2
дела за Лишаване от живот при професионална непредпазливост - чл. 123 НК и 2
дела са за непредпазливо убийство в следствие на умишлено нанесена телесна
повреда; 2 дела от решение в отчетният период със съдебен акт по същество са за
Престъпления против личността, от които 1 дело е за Квалифицирани състави на
отвличане - чл. 142, ал. 2 от НК и 1 дело е за квалифицирани състави на изнасилване
- чл. 152, ал. 4 НК; 6 дела са за престъпления против личността, от тях: 4 дела са за
квалифицирани състави на грабеж - чл. 199, ал. 1 от НК, 1 дело е за квалифицирани
състави на грабеж - чл. 199, ал. 2 от НК и 1 е за обсебване в особено големи размери,
представляващо особено тежък случай - чл. 206, ал. 4 от НК; 8 дела са за
престъпления против стопанството – за използване на инструмент с неверни данни
или без съгласието на титуляра; 8 дела са за престъпления против финансовата,
данъчната и осигурителната системи, като 6 от тях са за Укриване и неплащане на
данъчни задължения - чл. 255, чл. 255а, чл. 256, чл. 257 НК, а 2 са за престъпления
свързани с бюджетната дисциплина; 6 дела са за престъпления против дейността на
държавните органи и обществените организации, като по 1 дело е за подкуп - чл. 301
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НК, 1 е за подкуп на длъжностно лице - чл. 304 НК, 3 дела са за Подкуп на
длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение, включително съдия,
съдебен заседател, прокурор или следовател - чл. 304а НК и 1 дело е за
противоправно търсене и извършване на теренни археологически разкопки или
подводни проучвания; 16 дела за общоопасни престъпления, от които 3 дела са за
причиняване на смърт и телесна повреда и транспорта - чл. 342 НК, 6 са за
Причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта - чл. 343, ал. 1, б. "в" от НК,
3 дела за Причиняване на смърт при управление на МПС в квалифицирани случаи чл. 343, ал. 3, б. "б" и ал. 4 НК, 2 дела са по Основни състави на производство,
пренасяне, изготвяне, търговия и др. на наркотични вещества - чл. 354а, ал. 1 и 2 НК
и 2 дела са за Престъпления в транспорта.
Окръжен съд - Русе.
През 2017 г. от общо свършените първоинстанционни наказателни общ
характер дела – 87, решени по същество са 41 и по видове са: Престъпления против
личността – 4, Престъпления против собственост – 4, Престъпления против
стопанството – 12, Престъпления против финансови, данъчни и осигурителни системи
– 3, Престъпления против дейността на д.о.о.о – 7,

Общоопасни престъпления и

Престъпления против отбранителната способност на републиката – 1.
През 2016 г. от общо свършените първоинстанционни наказателни дела – 72,
решени по същество са 39 и по видове са: Престъпления против личността

– 6;

Престъпления против собственост – 5; Престъпления против стопанството – 3;
Престъпления против финансови, данъчни и осигурителни системи – 3; Престъпления
против дейността на д.о.о.о – 3 и Общоопасни престъпления – 19.
През 2015 г. от общо свършените първоинстанционни наказателни дела – 77,
решени по същество са 35 и по видове са: Престъпления против личността

– 9;

Престъпления против собственост – 3; Престъпления против стопанството – 6;
Престъпления против финансови, данъчни и осигурителни системи – 4; Престъпления
против дейността на д.о.о.о – 4; Документни престъпления – 1 и Общоопасни
престъпления – 8.
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През 2017 г. от общо свършените първоинстанционни частни наказателни дела
– 465, решени по същество са 453 и по видове са: частни наказателни дела за разпити
на свидетели и обвиняеми – 43, частни наказателни дела по съдебно производство –
83 и други частни наказателни дела от досъдебно производство – 327 бр.
През 2016 г. от общо свършените първоинстанционни частни наказателни дела
– 418, решени по същество са 408 и по видове са: частни наказателни дела за разпити
на свидетели и обвиняеми – 42; частни наказателни дела по мерки по чл. 64 и чл. 65
от НПК – 50 и други частни наказателни дела – 316.
През 2015 г. от общо свършените първоинстанционни частни наказателни дела
– 308, решени по същество са 259 и по видове са: частни наказателни дела за разпити
на свидетели и обвиняеми, разрешение за обиск, претърсване и изземване – 118;
други частни наказателни дела – 141.

Брой прекратените дела - причини.
В Окръжен съд – Велико Търново.
През 2017 г. са прекратени 17 бр. наказателни общ характер дела. От тях 14 бр.
прекратени, поради решаване на делото със споразумение. По 3 бр. дела
производствата са прекратени по други причини - на основание чл. 249 НПК с
връщане на прокурора заради допуснати съществени нарушения на процесуалните
правила, довели до ограничаване процесуалните права на страните – 1 брой и по
други причини 2 броя наказателни общ характер дела. Няма прекратени наказателни
общ характер дела на основание чл. 288 НПК. От разгледаните частни наказателни
дела са прекратени 10 дела.
През 2016 г. са прекратени 20 бр. наказателни общ характер дела. От тях 17 са
приключени със споразумение. По 3 дела производствата са прекратени по други
причини - на основание чл. 249 НПК с връщане на прокурора заради допуснати
съществени

нарушения

на

процесуалните

правила,

довели

до

ограничаване

процесуалните права на страните. Няма прекратени наказателни общ характер дела
на основание чл. 288 НПК. От разгледаните частни наказателни дела са прекратени
14.
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През 2015 г. са прекратени 16 наказателни общ характер дела. От тях 11 са
приключени със споразумение. По 5 дела производствата са прекратени. По 3 от тях
са прекратени на основание чл. 249 НПК и делата са върнати на прокурора. По едно
дело производството е прекратено и върнато на прокурора на основание чл. 288 НПК.
Има едно производство, което е прекратено на основание чл. 43 НПК. От
разгледаните частни наказателни дела са прекратени 11.
Изводът, който се налага е, че по-голяма част от наказателните производства са
прекратени, поради решаване на делото със споразумение, а относително устойчива и
ниска е бройката на прекратените по чл. 249 НПК дела от съдията докладчик с
връщане на прокурора.
Окръжен съд – Габрово.
През годината са прекратени производствата по 10 наказателни общ характер
дела, при 12 прекратени през 2016 година. От тях, както бе посочено по-горе, по 5
дела наказателното производство е прекратено поради

одобрено споразумение

между прокурора и адвокатите на подсъдимите, по 4 дела е прекратено съдебното
производство и са върнати за доразследване на прокурора и 1 - поради приет отвод
на всички съдии, като през 2016 година съдебното производство е било прекратено, с
връщане за доразследване, по 7 дела, а през 2015 година – по 3 дела.
Основна причина за прекратяване на съдебните производства и връщането им
за доразследване е допуснати отстраними съществени нарушения на процесуалните
правила, довели до ограничаване възможността за осъществяване в пълнота на
процесуалните права на обвиняемия, както и констатирано съществено противоречие
между обстоятелствената и диспозитивна част на обвинението.
При постановяване на акта за прекратяване на съдебното производство и
връщане на делото на прокурора, са били спазени задължителните указания по ТР №
2/02 г. на ОСНК на ВКС, като 6 от разпорежданията не са протестирани и едно е
потвърдено от по-горната инстанция.
От свършените 102 частни наказателни дела (без разпитите) производството е
било прекратено също по 10 дела, поради друга подсъдност, липса на правен интерес
и други причини.
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Окръжен съд – Ловеч.
През 2017 г. прекратени поради постигнато споразумение, одобрено от съда, са
9 наказателни дела или 27,27 % от приключилите. 2 дела са прекратени, като 1 дело
е върнато на прокурора и 1 дело е изпратено на ВКС за решаване спор за подсъдност.
През 2016 г. прекратени поради постигнато споразумение, одобрено от съда, са
15 наказателни дела или 38,46 % от приключилите. 4 дела са прекратени, като едно
дело е върнато на прокурора, едно е изпратено по компетентност на Районен съд Луковит, едно дело е изпратено на ВКС за решаване спор за подсъдност и по едно
дело са постановени отводи от всички съдии от съда и делото е изпратено на ВКС за
определяне на друг равен по степен съд за разглеждане.
През 2015 г. прекратени и върнати на прокурор са 3 съдебни производства, за
отстраняване на допуснато съществено нарушение на процесуалните правила.
Окръжен съд – Плевен.
През 2017 г. са били прекратени производствата по 47 наказателни общ
характер дела. Поради решаване на делото със споразумение по чл. 382 НПК са
прекратени 28 дела, със споразумение по чл. 384 НПК са приключили 15 дела и по
други причини са прекратени 4 дела.
През 2016 г. са били прекратени производствата по 33 наказателни общ
характер дела. Поради решаване на делото със споразумение са прекратени 27 дела,
поради връщане на делото на прокурора за допълнително разследване е прекратено
едно дело и по други причини 5 дела.
През 2015 г. са били прекратени производствата по 47 наказателни общ
характер дела. Поради решаване на делото със споразумение са прекратени 29 дела,
поради връщане на делото на прокурора за допълнително разследване са прекратени
14 дела и по други причини 4 дела.
През 2015 г. са прекратени с 5 дела по-малко и делото е върнато на прокурора
за допълнително разследване, в сравнение с 2014 г. През 2016 г. е прекратено и
върнато само едно дело на прокурора. През 2017 г. са прекратени и върнати на
прокурора 4 броя дела.
Частни наказателни дела първа инстанция - през 2017 г. са били прекратени 52
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дела, през 2016 г. са били прекратени 11 дела, а през 2015 г. са били прекратени 5
дела.
През 2017 г. са били прекратени производствата по 55 дела, поради
приключване на разпита пред съдия. През 2016 г. са били прекратени производствата
по 80 дела, поради приключване на разпита пред съдия. През

2015

г.

са

били

прекратени производствата по 68 дела, поради приключване на разпита пред съдия.
Окръжен съд – Русе.
През 2017 г. са прекратени 46 наказателни дела от общ характер, от които 37
със споразумение, 6 върнати за доразследване на Окръжна прокуратура – Русе и 3
прекратени на друго основание. По видове са, както следва: Престъпление против
личността – 2, от които 1 със споразумение; Престъпление против собствеността – 7,
от които 5 със споразумение; Престъпления против стопанството – 15, от които 15 със
споразумение; Престъпления против финансовата и данъчно осигурителна системи –
4; Престъпления против дейността на д.о.о.о. – 3, от които 2 със споразумение;
Документни престъпления – 1, от което 1 със споразумение и Общоопасни
престъпления – 14, от които 13 със споразумение.
През 2016 г. са прекратени 33 наказателни дела от общ характер, от които 27
със споразумение, 3 върнати за доразследване на Окръжна прокуратура – Русе и 3
прекратени на друго основание. По видове са, както следва: Престъпление против
личността – 1, от които 1 със споразумение; Престъпление против собствеността – 6,
от които 6 със споразумение; Престъпления против стопанството – 7, от които 6 със
споразумение; Престъпления против финансовата и данъчно осигурителна системи –
7, от които 5 със споразумение; Престъпления против дейността на д.о.о.о. – 2;
Документни престъпления – 1; Общоопасни престъпления – 9, от които 9 със
споразумение.
През 2015 г. са прекратени 42 наказателни дела от общ характер, от които 34
със споразумение, 4 върнати за доразследване на Окръжна прокуратура – Русе и 4
прекратени на друго основание. По видове са, както следва: Престъпление против
собствеността – 7, от които 6 със споразумение; Престъпления против стопанството –
9, от които 8 със споразумение; Престъпления против финансовата и данъчно
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осигурителна системи – 3 със споразумение; Престъпления против дейността на
д.о.о.о. – 6, от които 4 със споразумение и Общоопасни престъпления – 17, от които
13 със споразумение.
През 2017 г. от общо свършените първоинстанционни частни наказателни дела
– 465, прекратени са 12 и по видове са: частни наказателни дела – съдебно
производство – 5 и частни наказателни дела от досъдебно производство - 7.
Причините за прекратяване са: оттегляне на искането, оттегляне на молба за
реабилитация, поради процесуална недопустимост, изпращане по подсъдност на друг
съд, поради липса на основания за групиране и др.

Останали несвършени дела
Окръжен съд – Велико Търново.
Останалите несвършени дела в края на 2017 г. са както следва: 22 наказателни
общ характер дела, 11 частни наказателни дела и 1 наказателни административен
характер дела.
Останалите несвършени дела в края на 2016 г. са 16 наказателни общ характер
дела и 14 частни наказателни дела. При наказателни общ характер дела за отчетния
период има 6 дела, образувани през предходни години.
Останалите несвършени наказателни дела в края на 2015 година се
разпределят по видове, както следва 15 наказателни общ характер дела и 6 частни
наказателни дела.
Анализът на данните на останалите несвършени дела по видове сочи, че е
налице относително устойчив броя на несвършените наказателни общ характер дела
за 2015 г. и 2016 г., а за 2017 г. е налице увеличение броя на висящите наказателни
общ характер дела с 6 бр. и това се дължи преди всичко на образуването на такива
през последните два месеца от годината – 13 броя нови наказателни общ характер
дела, или пък на фактическата и правна сложност на делата, необходимостта от
събирането на допълнителни доказателства, което е било и причина за отлагането на
тези дела, които са образувани пред месеците ноември и декември 2017 г., но и на
последните изменения на НПК. Значително по-висок е броя на останалите несвършени
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към 31.12.2016 г. частни наказателни дела в сравнение с предходните две години 2015 г., когато този брой е 6. Следва да бъде отбелязано обаче, че през 2017 година е
намалял броя на висящите дела от този вид спрямо 2016 г. и леко увеличен спрямо
2015 г. Причината за това е, че именно през м. ноември и м. декември 2017 г. са
постъпили голяма броя частни наказателни дела – 32 броя.
Окръжен съд - Габрово. В края на годината са останали несвършени: 6
наказателни общ характер дела, спрямо 12 за 2016 година и 7 за 2015 година и 4
частни наказателни дела, при по 1 за 2016 и 2015 година.

Окръжен съд - Ловеч. В края на отчетния период са останали висящи 12
наказателни дела, което е 26.66 % от поставените на разглеждане. За сравнение през
2016 год. техният брой е бил 13 дела или 25.00 % от поставените на разглеждане, а
през 2015 год. техният брой е бил 11 дела или 26.19 % от поставените на
разглеждане.
Несвършените частни наказателни дела в края на 2017 год. са 11, което е с 6
дела повече от 2016 г. и с 8 повече в края на 2015 г.
От останалите висящи в края на годината наказателни общ характер дела и
частни наказателни дела с изтекъл срок от образуването до три месеца са 17 дела, от
три до шест месеца - 4 дела, от шест месеца до една година е 1 дело и над една
година – 1 дело.
И в предходните доклади за дейността на съда е констатирано, че немалкият
брой несвършени наказателни общ характер дела в края на отчетния период се дължи
на факта, че не малък процент от обвинителните актове се внасят от Окръжна
прокуратура - Ловеч през м. ноември и м. декември, поради което и образуваните
дела не могат да приключат до края на година.
Окръжен съд - Плевен.
Към 31.12.2017 г. висящи са останали 23 наказателни дела – първа инстанция.
Към 31.12.2016 г. висящи са останали 27 наказателни дела – първа инстанция.
Към 31.12.2015 г. висящи са останали 35 наказателни дела – първа инстанция.
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Окръжен съд – Русе.
В края на отчетния период висящите наказателни дела първа инстанция са 29,
което представлява 25 % от делата за разглеждане – 116. Налице е увеличение на
броя на несвършените дела в сравнение с 2016 г. както и спрямо три годишния
сравнителен период (19 %).
Висящите частни наказателни дела в края на периода са 2 и наказателни
административен характер дела – 2.
От останалите висящи към 31.12.2017 г. 15 наказателни дела от общ характер
са постъпили през м. декември, както и 2 наказателни административен характер дела
са били образувани през м. декември и практически е било невъзможно да бъдат
насрочени за разглеждане в съдебно заседание в рамките на същата календарна
година.
В края на 2016 г. висящите наказателни дела първа инстанция са 13. Налице е
намаление на броя на несвършените дела в сравнение с 2015 г. и увеличение спрямо
средното от предходните години.

Брой обжалвани и протестирани съдебни актове, резултати, изводи.
В Окръжен съд – Велико Търново
За 2017 г. от приключените първоинстанционни наказателни дела са атакувани
10 първоинстанционни присъди и 39 определения по частни наказателни дела. Общо
са обжалвани съдебните актове по 49 първоинстанционни наказателни дела. През
2017 год. са върнати от инстанционна проверка общо 63 броя наказателни дела –
присъди/решения 23 броя и определения 40 броя. При въззивната и касационна
проверка на постановените актове по делата са потвърдени 13 бр. присъди (решения)
и 27 бр. определения, изменени са 6 бр. присъди (решения) и 1 бр. определения - и са
отменени 4 бр. присъди (решения) и 12 бр. определения. По едно наказателно дело от
общ характер присъдата е отменена и делото е производството по делото е
прекратено по обективна причина. Процентното съотношение на атакуваните съдебни
актове, отнесени към броя на върнатите такива е както следва: потвърдени са 57 % присъди/решения и 67,5% - определения или общия процент на потвърдените актове
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е 64 %; изменените са 26 % присъди/решения и изменени определения 3 % или общ
процент изменени актове 11 %, а отменените са 17 % присъди/решения и 30%
определения или общ процент отменени съдебни актове – 25 %. Следва да бъде
отбелязано, че от общо атакуваните съдебни актове през 2017 год. - няма резултат от
инстанционната проверка по всичките и поради тази причина горната статистика не е
пълна и точна.
За 2016 г. от приключените първоинстанционни наказателни дела са атакувани
19 първоинстнационни присъди и 29 определения. Общо са обжалвани съдебните
актове по 48 наказателни дела. През 2016 год. са върнати от инстанционна проверка
общо 64 броя наказателни дела - решения и определения. При въззивната и
касационна проверка на постановените актове по делата са потвърдени 20 бр.
присъди (решения) и 17 бр. определения, изменени са 14 бр. присъди (решения) и 3
бр. определения и са отменени 4 бр. присъди (решения) и 4 бр. определения, 1 брой
определение е отменено и производството по делото е прекратено. Процентното
съотношение на атакуваните съдебни актове, отнесени към броя на върнатите такива
е както следва: потвърдени са 58 %, изменените са 27 %, а отменените са 12,5 %. По
15 бр. от общо атакуваните съдебни актове 53 броя през 2016 год. - няма резултат от
инстанционната проверка.
За 2015 г. от приключените първоинстанционни наказателни дела са атакувани
21 присъди и 17 определения. Общо са обжалвани съдебните актове по 38
наказателни дела. При въззивната и касационна проверка на постановените актове по
делата са потвърдени 19 бр., изменени са 5 бр. и са отменени 2 бр. По 12 бр. няма
резултат от инстанционната проверка. Процентното съотношение на атакуваните
съдебни актове е на потвърдени 73 %, на изменените 19 %, а на отменените 7.7 % .
За

сравнителния

период

от

три

години

се

констатира

приблизително

устойчивост в броя на атакуваните по реда на инстнационния контрол съдебни актове
за 2016 год. и 2017 год., като за 2017 година има леко увеличения на броя атакувани
пред по-горна инстанция и то по-точно на постановени от Окръжен съд – Велико
Търново определения по частни наказателни дела. Такова увеличение се наблюдава и
прямо атакуваните през 2015 година, които са били общо 38 броя обжалвани пред
въззивна или касационна съдебни актове, а през 2017 година общият брой е 54.
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Разликата се дължи на два пъти увеличение на атакуваните съдебни актове,
постановени по частни наказателни дела първа инстанция.
През 2015 г. се отчита като цяло по-малък броя на атакуваните съдебни актове.
От една страна се повишава броя на обжалваните или протестирани присъди и
намалява

броя

на

атакуваните

определения.

Запазват

се

стойностите

при

потвърдените съдебни актове, като се увеличава броя на изменените и намалява броя
на отменените такива.
През 2016 година е намален процента на потвърдените съдебни актове, като е
увеличен процента на изменените такива и слабо увеличен процента на отменените
изцяло или отчасти атакувани пред по-горната инстанция съдебни актове спрямо 2015
год., но пък е намален спрямо 2014 година.
През 2017 година се наблюдава увеличение на общо потвърдените съдебни
актове в процентно съотношения спрямо обжалваните спрямо 2016 година и
намаление спрямо 2015 г., когато този процент е бил 73 %. За 2017 година има
увеличение на процента отменени съдебни актове спрямо предходните две 2015 -2016
г. и това се дължи на високият процент отменени определения на Окръжен съд –
Велико Търново, постановени като първа инстанция, докато отменените присъди
спрямо обжалваните са значително по-малък процент. През 2017 година се наблюдава
понижение в процентно съотношение на изменените обжалвани съдебни актове –
11%, спрямо 27% за 2016 год. и 19% за 2015 година.
Общо потвърдени и изменени съдебни актове за 2017 година спрямо
обжалваните такива по наказателни дела е 75%, при 85% за 2016 год., но с тази
отметка, че през 2016 г. е по-висок процента на изменените от обжалваните съдебни
актове, а през 2017 година е по-висок процента на потвърдените (64 %) от всичко
обжалваните съдебни актове, постановени от Окръжен съд – Велико Търново.
В Окръжен съд – Габрово.
Срещу произнесени и изготвени през отчетната 2017 година съдебни актове
(присъди, определения и разпореждания) по наказателни общ характер дела са
подадени общо 20 жалби и протести, колкото и през 2016 година и спрямо 19 през
2015 година. От тях 6 - по дела, образувани за престъпления по глава ІІ-ра от НК, 1 -

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА АПЕЛАТИВЕН СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2017 г.

157|368

по дело по глава V-та от НК, 3 - по дела по глава VІ-та от НК, 2 - по дела по глава VІІма, 1 - по дело по глава VІІІ-ма и 7 - по дела по глава ХІ-та от НК. Срещу изготвени по
частни наказателни дела решения и определения са подадени общо 12 частни жалби
и протести, спрямо 15 през 2016 година и 12 през 2015 година.
Срещу произнесени и изготвени през отчетната 2016 г. съдебни актове
(присъди, определения и разпореждания) по наказателни общ характер дела са
подадени общо 20 жалби и протести, спрямо 19 през 2015 година и 16 през 2014
година. От тях 6 по дела по глава ІІ-ра от НК, 1 по дела по глава V-та от НК, 4 по дела
по глава VІ-та от НК и 9 по дела по глава ХІ-та от НК. Протестирано е и решение по
административно наказателен характер дело. Срещу изготвени по частни наказателни
дела решения и определения са подадени общо 15 частни жалби и протести, спрямо
12 през 2015 година и 11 през 2014 година.
Срещу произнесени и изготвени през 2015 година съдебни актове (присъди,
определения и разпореждания) по наказателни общ характер дела са подадени общо
19 жалби и протести, спрямо 16 през 2014 година и 21 през 2013 година. От тях 2 по
дела по глава ІІ-ра от НК, 4 по дела по глава V-та от НК, 2 по дела по глава VІ-та от
НК, 3 по дела по глава VІІ-ма от НК и 8 по дела по глава VІ-та от НК. Протестирано е
и решението по административно наказателно дело. Срещу изготвени по частни
наказателни дела решения и определения са подадени общо 12 частни жалби и
протести, спрямо 11 през 2014 година и 17 през 2013 година.
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Емил Давидов Маринов

3.

Севда Христова Дойнова

ОБЩО

2.

Магдалена Дочева
Станчевска

Съдия
/име, презиме,
фамилия/

1.

Евгения Павлова Иванова

№ по ред

Милена Петкова Вълчева
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1
2

1

1

1

1
0

0

2
2

0

14
13

0

0

11
9

0

13
9

0

12
10
1

1

0

2
2

1

1

1

1

1

Данните за резултатите от инстанционния контрол показват много добро
качество на постановените от магистратите от окръжния съд съдебни актове.

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА АПЕЛАТИВЕН СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2017 г.

159|368

В Окръжен съд – Плевен.
От решените през 2017 г. със съдебен акт по същество 56 дела са били
обжалвани и протестирани присъдите по 42 дела.
Общо за 2017 година върнатите дела са със следните резултати: потвърдени
присъди 19 броя, от които 16 броя от предходни години, 3 броя от текущия период, 6
присъди са отменени и върнати за ново разглеждане, като 5 са от предходен период,
а 1 е от текущия, 3 броя са отменени с постановяване на нова присъда, които са от
предходен период, 4 броя са отменени с прекратяване поради обективни причини,
като 2 от тях са от предходен период, а 2 са от текущия, изменени в наказателната
част по приложението на закона са 3 дела, които са от предходен период, 2 дела са
изменени в наказателната част по отношение на наказанието, като едно от тях е от
предходен период, а другото е от текущия и една присъда по дело от предходен
период е потвърдена в едната част, а в друга част изменена, по отношение на
наказателната част.
Към 31.12.2017 г. висящи в по-горна инстанция са останали 17 дела, като 8 дела
са от предходни години, а 9 дела са от текущия период.
Процентното съотношение на потвърдените съдебни актове спрямо решените
със съдебен акт по същество е 5,4 %.
Процентното съотношение на отменените съдебни актове спрямо решените със
съдебен акт по същество е 5,4 %.
Процентното съотношение на изменените съдебни актове спрямо решените със
съдебен акт по същество е 1,8 %.
От решените през 2016 г. със съдебен акт по същество 59 дела са били
обжалвани и протестирани присъдите по 49 дела.
При въззивната и касационната проверки потвърдените присъди за първо
шестмесечие на отчетния период са 1 и 3 от предходни години, 1 присъда от текущата
година и 1 от предходна са били отменени. Към 30.06.2016 г. висящи в по-горна
инстанция са останали 1 от настоящата година и 2 дела от предходни години.
При въззивната и касационната проверки потвърдените присъди за второ
шестмесечие на отчетния период са 6, 4 присъди са били отменени – 3 от текущ и 1
от предходен период. Към 31.12.2016 г. висящи в по-горна инстанция са останали 12 и
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4 дела от предходни години.
Общо за целия отчетен период резултатите от въззивната и касационната
проверки са: потвърдени присъди 7 и 3 от предходни години, няма изменени, 4 и 2 от
предходни години присъди са били отменени. Към 31.12.2016 г. висящи в по-горна
инстанция са останали 13 и 6 дела от предходни години.
Процентното съотношение на потвърдените съдебни актове спрямо решените
със съдебен акт по същество е 16%. Процентното съотношение на отменените
съдебни актове спрямо решените със съдебен акт по същество е 10%. Процентното
съотношение на изменените съдебни актове спрямо решените със съдебен акт по
същество е 0 %.
От решените през 2017 г. със съдебен акт по същество 862 дела, са били
обжалвани и протестирани съдебните актове по 143 дела. Останали са 51 висящи
дела в края на отчетния период.
През 2017 г, в съда са били върнати от инстанционен контрол 142 частни
наказателни дела първа инстанция.
При въззивната проверка са били потвърдени актовете по 104 дела, от които 98
дела от текущата година и 6 от предходната година, 2 дела от върналите се са с
резултат отменено и върнато за ново разглеждане, като и двете са от текущия
период, 23 от върналите се през текущата година дела са с резултат – отменен с
постановяване на нова присъда, като 21 от тях са приключили 2017 година, а 2 са от
предходен период. 4 броя дела са с изменен акт в наказателната част по
приложението на закона, като и четирите са от текущия период, а 3 дела са върнати с
резултат изменен акт в наказателната част по отношение на наказанието и делата са
от предходен период. От инстанционната проверка има 10 невърнати дела.
Процентното съотношение на потвърдените съдебни актове спрямо решените
със съдебен акт по същество е 11,4%.
Процентното съотношение на отменените съдебни актове спрямо решените със
съдебен акт по същество е 2,7%,
Процентното съотношение на изменените съдебни актове спрямо решените със
съдебен акт по същество е 0,5%,
От решените през 2016 г. със съдебен акт по същество 582 частни наказателни
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дела първа инстанция са били обжалвани и протестирани съдебните актове по 79
дела. Останали са 10 висящи дела в края на отчетния период. През 2016 г. в съда са
били върнати от инстанционен контрол 59 частни наказателни дела първа инстанция.
При въззивната проверка са били потвърдени актовете по 51 и 3 от предходната
година дела, 1 и 1 от предходни години отменени съдебни акт по дела, няма
изменени. От инстанционната проверка има 2 невърнати дела.
Процентното съотношение на потвърдените съдебни актове спрямо решените
със съдебен акт по същество е 9,2 %. Процентното

съотношение

на

отменените

съдебни актове спрямо решените със съдебен акт по същество е 0,3 %. Процентното
съотношение на изменените съдебни актове спрямо решените със съдебен акт по
същество е 0 %.
От решените през 2015 г. със съдебен акт по същество 63 наказателни общ
характер дела са били обжалвани и протестирани присъдите по 41 дела.
При въззивната и касационната проверки потвърдените присъди за първо
шестмесечие на отчетния период са 2 и 4 от предходни години, 0 и 11 от предходни
години присъди са били изменени, 3 и 2 от предходни години присъди са били
отменени. Към 31.12.2014 г. висящи в по-горна инстанция са останали 1 и 3 дела от
предходни години.
При въззивната и касационната проверки потвърдените присъди за второ
шестмесечие на отчетния период са 9 и 1 от предходни години, 1 и 1 от предходни
години присъди са били изменени, 7 и 1 от предходни години присъди са били
отменени и 1 присъда по възобновено дело от ВКС. Към 31.12.2015 г. висящи в погорна инстанция са останали 14 и 4 дела от предходни години.
Общо за целия отчетен период резултатите от въззивната и касационната
проверки са: потвърдени присъди 11 и 5 от предходни години, 1 и 12 от предходни
години присъди са били изменени, 10 и 3 от предходни години присъди са били
отменени и 1 присъда по възобновено дело от ВКС. Към 31.12.2015 г. висящи в погорна инстанция са останали 14 и 4 дела от предходни години.
Процентното съотношение на потвърдените съдебни актове спрямо решените
със съдебен акт по същество е 25 %. Процентното съотношение на отменените
съдебни актове спрямо решените със съдебен акт по същество е 25 %. Процентното
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съотношение на изменените съдебни актове спрямо решените със съдебен акт по
същество е 21 %.
От решените през 2015 г. със съдебен акт по същество 468 частни наказателни
дела първа инстанция са били обжалвани и протестирани съдебните актове по 2 дела.
Останали са 9 висящи дела в края на отчетния период. През 2015 г. (двете
шестмесечия), в съда са били върнати от инстанционен контрол 49 и 6 от предходната
година частни наказателни дела първа инстанция. При въззивната проверка са били
потвърдени актовете по 37 и 5 от предходната година дела, 2 и 1 от предходни години
изменени съдебни акт по дела, 0 и 9 от предходната година съдебни акта са били
отменени. От инстанционната проверка има 7 невърнати дела.
Процентното съотношение на потвърдените съдебни актове спрямо решените
със съдебен акт по същество е 9 %. Процентното съотношение на отменените съдебни
актове спрямо решените със съдебен акт по същество е 2 %. Процентното
съотношение на изменените съдебни актове спрямо решените със съдебен акт по
същество е 1 %.
В Окръжен съд – Русе.
През 2017 г. са постановени 88 бр. съдебни акта по първоинстанционни
наказателни дела, от които 41 бр. присъди, 37 бр. споразумения и определения и 1
бр. решение по наказателни административен характер дела, а са обжалвани и
протестирани 28 бр. или 32 %.
Налице е намаление на процента на обжалваните актове спрямо предходната
2016 г., както и ако сравним процента на обжалваните и протестирани присъди и
решения със средния за последните три години /38%/.
През 2017 г. са постановени 465 бр. определения и разпореждания по
първоинстанционни частни наказателни дела. От тях са обжалвани 52 бр. или 11%. За
сравнение през 2016 г. от постановените 418 бр. определения и разпореждания по
първоинстанционни частни наказателни дела, са обжалвани и протестирани 34 бр.
или 11%.
Върнати с резултат през 2017 г. са 95 бр. обжалвани присъди, решения,
определения и разпореждания, от които: потвърдени - индекс 1 – 53 бр., отменени
изцяло и върнато за ново разглеждане - индекс 2а и 2б – 14 бр., отменено и върнато
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на прокурора - индекс 2в – 1 бр., отменено изцяло и постановена нова присъда индекс 2г – 7 бр., отменено - индекс 3а – 2 бр., изменени в едната част и потвърдени
в друга - индекс 4 – 16 бр., изменени в наказателната част - индекс 5а – 1 бр.,
оставено без уважение искане за възобновяване - индекс 6д – 1 бр.
През 2016 г. са постановени 75 съдебни акта по първоинстанционни
наказателни дела, от които 39 присъди, 33 споразумения и определения и 3 решения
по наказателни административен характер дела, а са обжалвани и протестирани 31
или 41 %. Налице е увеличение на процента на обжалваните актове спрямо
предходната 2015 г., както и ако сравним процента на обжалваните и протестирани
присъди и решения през предходните три години (39%). От постановените през 2016
г. 418 определения и разпореждания по първоинстанционни частни наказателни дела,
са обжалвани и протестирани 34 или 11 %. Върнати с резултат през 2016 г. са 69
обжалвани присъди, решения, определения и разпореждания, от които: потвърдени индекс 1 – 38, отменени изцяло и върнато за ново разглеждане - индекс 2б – 4,
отменено и върнато на прокурора - индекс 2в – 1, отменено изцяло и постановена
нова присъда - индекс 2г – 6, отменено - индекс 3а – 5, изменени в едната част и
потвърдени в друга - индекс 4 - 9, изменени в наказателната част - индекс 5а – 4,
възобновени дела - индекс 6а - 1, оставено без уважение искане за възобновяване –
1.
През 2015 г. са постановени 77 съдебни акта първоинстанционни наказателни
дела, от които 35 присъди, а обжалвани и протестирани са 25 или 32 %. Налице е
намаление на процента на обжалваните актове спрямо предходната 2014 г. както и
ако сравним процента на обжалваните и протестирани присъди през предходните три
години (42%). От постановените през 2015 г. 308 определения и разпореждания по
първоинстанционни частни наказателни дела, са обжалвани и протестирани 30 бр.
или 10%. Върнати с резултат през второто полугодие на 2015 г. са 27 обжалвани
присъди, решения, определения и разпореждания, от които: потвърдени – 15,
отменени изцяло – 7 и изменени – 5.
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Структура на наказаната престъпност.
Внесените прокурорски актове в Окръжен съд – Велико Търново за 2017 г.
са 46 бр. От тях обвинителните актове са 33 бр. и 13 броя са внесени споразумения по
чл. 382 НПК. Постановени са общо 41 присъди (по новообразувани и останали висящи
към 31.12.2016 г. НОХД) и одобрени споразумения. Съдени са общо 81 лица, като са
постановени осъдителни присъди по отношение на 47 лица. За изминалата 2017 г. са
влезли в сила общо 37 бр. осъдителни присъди и споразумения, като по тях са
осъдени общо 47 лица. По 2 броя АНД са влезли в сила решения и са осъдени 2 лица.
Осъдено е едно непълнолетно лице. От всичко осъдени лица общо 45 са осъдени на
лишаване от свобода, от които 34 лица са осъдени на лишаване от свобода до 3
години, от тях 23 лица са условно осъдени с приложение на чл. 66 от НК. На
лишаване от свобода над три години до 10 години са осъдени 9 лица, а 1 лице е
осъдено на лишаване от свобода над 10 години. Няма осъдени лица на доживотен
затвор или на доживотен затвор без право на замяна. От общо осъдените лица по
отношение на 22 от тях наказанията са наложени при решаване на делото по
споразумение по глава 29 НПК.
По видове престъпления осъдените лица са както следва: По Глава ІІ
„Престъпления против личността” НК са осъдени 10 лица, от които 2 лица по чл. 115116 НК и 8 лица за други престъпления против личността; По Глава V „Престъпления
против собствеността” НК са осъдени 6 лица; По Глава VІ „Престъпления против
стопанството” НК са осъдени 8 лица; По Глава VІІ „Престъпления против данъчната,
финансовата и осигурителната система” НК са осъдени 5 лица; По Глава VІІІ
„Престъпления против дейността на държавни органи и обществени организации” НК
са осъдени 3 лица, включително 1 лице за подкуп; По Глава ХІ „Общо опасни
престъпления” НК са осъдени 15 лица, от които 7 лица са осъдени за престъпления по
чл. 342 - чл. 343 НК и 8 лица са осъдени за престъпления по чл. 354а, ал.1 и ал. 2 НК.
През 2016 година в Окръжен съд – Велико Търново внесените прокурорски
актове са 45. От тях обвинителните актове са 32 и 13 са внесени споразумения по чл.
382 НПК. Постановени са общо 46 присъди (по новообразувани и останали висящи към
31.12.2015 г. наказателни общ характер дела) и одобрени споразумения. Съдени са
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общо 82 лица, като са постановени осъдителни присъди по отношение на 57 лица. За
изминалата 2016 г. са влезли в сила общо 50 осъдителни присъди и споразумения,
като по тях са осъдени общо 57 лица. Осъдено е едно непълнолетно лице. От всичко
осъдени лица общо 45 са осъдени на лишаване от свобода до три години, от които 40
са условно осъдени. На лишаване от свобода над три години до 10 години са осъдени
7 лица, а 3 лица са осъдени на лишаване от свобода над 10 години. Няма осъдени
лица на доживотен затвор, а едно лице е осъдено на доживотен затвор без право на
замяна. От общо осъдените лица по отношение на 21 от тях наказанията са наложени
при решаване на делото по споразумение по глава 29 НПК.
По видове престъпления осъдените лица са както следва: По Глава ІІ
„Престъпления против личността” НК са осъдени 11 лица; По Глава V „Престъпления
против собствеността” НК са осъдени 9 лица; По Глава VІ „Престъпления против
стопанството” НК са осъдени 12 лица; По Глава VІІ „Престъпления против данъчната,
финансовата и осигурителната система” НК са осъдени 2 лица; По Глава VІІІ
„Престъпления против дейността на държавни органи и обществени организации” НК
са осъдени 8 лица, включително 2 лица за подкуп; По Глава ХІ „Общо опасни
престъпления” НК са осъдени 14 лица; По Глава ХII „Престъпления против
отбранителната способност на републиката, против информацията, представляваща
държавна

тайна,

против

чуждестранната

квалифицирана

информация“

-

за

престъпление по чл. 357 НК е осъдено 1 лице;
Внесените прокурорски актове за 2015 г. са 53. От тях обвинителните актове са
44 и 9 споразумения. Постановени са общо 50 присъди и одобрени споразумения.
Съдени са общо 91 лица, като са постановени осъдителни присъди по отношение на
53 лица. За 2015 г. са влезли в сила общо 44 присъди и споразумения, като по тях са
осъдени общо 50 лица.
При сравнителния анализ за три години се констатира тенденция на намаляване
броя на осъдените лица с влезли в сила актове. Това обстоятелство се дължи на
намаляване броя на постъпилите и разгледани наказателни дела от общ характер.
През 2015 г. отново се отчита спад на внесените, разгледаните и приключени
наказателни дела от общ характер спрямо 2014 год., което води до намаляване броя
на влезлите в сила съдебни актове и осъдени лица. През 2016 год. е налице спад на
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внесените от прокуратурата обвинителни актове и споразумения, като намалява и
броя на съдените лица - на 82 бр. спрямо 91 бр. за 2015 г. Налице е обаче завишение
с 4 бр. на осъдените лица за 2016 г. спрямо 2015 г. През 2017 год. е броят на
внесените обвинителни актове и споразумения е идентичен с този от 2016 год. Почти
същият е и броя на съдените лица – 81 съдени лица (при 82 за 2016 г.). Осъдени са
обаче 47 лица спрямо 57 за 2016 г., като и през 2017 г. е осъдено само едно
непълнолетно лице както през 2016 година. При сравнение на осъдените лица през
2016 г. и 2017 г. се наблюдава намаление на обща брой осъдени лица с 10. За
периода от три години се запазва най-висок брой осъдени лица за извършени
престъпления по Глава ХІ НК „Общоопасни престъпления“, като за 2013 г. и 2014 г.
има еднакви стойностите. За 2016 г. е налице с едно лице по-малко осъдени в
сравнение с тези за 2015 г. Спрямо 2014 година през 2016 година е намалял броя на
осъдени лица за престъпления по тази глава. През 2017 година са осъдени 15 лица за
престъпления по тази глава – с едно повече от предходната 2016 г. Висок остава
броят на осъдените лица и за престъпления по Глава втора от НК – „Престъпления
против личността – 11 осъдени лица през 2016 г. и 10 осъдени лица през 2017 г. По
Глава VІ НК „Престъпления против стопанството“ през 2017 г. са осъдени 8 лица, като
през 2016 – осъдените лица са били 12. През 2016 г. осъдените лица за престъпления
по Глава VІ НК е с две повече от предходната 2015 г. Констатира се увеличаване броя
на осъдените лица за престъпления по Глава VII „Престъпления против данъчната,
финансовата и осигурителната система“ – осъдени са 5 лица спрямо осъдени 2 лица за
2016 г. По Глава VIII НК „Престъпения против дейността на държавни органи и
обществени организации“ през 2017 г. са осъдени 3 лица, а през 2016 г. – 8 лица, като
осъдените за подкуп съответно са 1 лице през 2017 г. и 2 лица през 2016 г. През 2015
г. е констатирано намаление на броя на осъдените лица за престъпления по Глава V
НК „Престъпления против собствеността“, а през 2016 г. са осъдени 9 лица –
увеличение спрямо 2015 г., а през 2017 г. са осъдени 6 лица. През 2016 г. има едно
осъдено лице с влезли в сила акт за извършено престъпления по Глава ХII
„Престъпления
информацията,

против

отбранителната

представляваща

способност

държавна

тайна,

на

републиката,

против

против

чуждестранната

квалифицирана информация“, докато през 2017 г. няма внесени обвинителни актове
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по тази глава. Следва да се отбележи, че през 2017 г. спрямо две от лицата има
образувани и постановени актове по АНД, образувани по реда на чл. 78а НК и по тях
са постановени решения, с които лицата са освободени от наказателна отговорност с
налагане административно наказание.
Окръжен съд – Габрово.
През 2017 година са били предадени на съд общо 40 лица, от които 31 осъдени,
като на 30 е било наложено наказание лишаване от свобода. На 15 от осъдените общо
23 лица на лишаване от свобода до три години, изтърпяването на наказанието е било
отложено на основание чл. 66 от НК. Броят на лицата, по отношение на които е
приложен институтът на условното осъждане се е дължал както на събрани по делата
данни, имащи отношение към индивидуализацията на наказанието, сочещи на пониска степен на обществена опасност на деянието и дееца, така и на това, че е имало
значителен

брой

съкратени

съдебни

следствия

и

решаване

на

делата

със

споразумение, като на 6 лица наложените наказания са определени по реда на
чл.381-384 от НПК. На 6 лица от осъдените на лишаване от свобода е определен
размер на наказанието над три и до десет години. Едно лице е осъдено на доживотен
затвор.
По видове престъпления осъдените и наказани лица са били както следва: за
престъпления против личността /убийства/ – 1 лице на доживотен затвор и 1 лице на лишаване от свобода до три години и при условията на чл.66 от НК; за
престъпления против собствеността – 6 лица, от които 4 лица - на лишаване от
свобода до три години, като по отношение на едно от тях е приложен чл. 66 от НК /по
одобрено споразумение/ и 2 лица - на лишаване от свобода от 3 до 10 години; за
престъпления против стопанството - 6 лица, от които 4 лица с наложено наказание
лишаване от свобода до 3 години, на 3 от тях и с приложение на чл. 66 от НК и 2 лица
с наложено наказание над 3 години; за престъпления против финансовата, данъчната
и осигурителната система – 4 лица, от които 3 лица с наложено наказание лишаване от
свобода до 3 години, като по отношение на две от тях и с приложение на чл. 66 от НК
/по одобрено споразумение за едното осъдено лице/ и едно лице с наложено
наказание пробация /по одобрено споразумение/; за престъпления против дейността
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на държавните органи и обществени организации /чл. 278 от НК/ - 2 лица с наложено
наказание лишаване от свобода до три години и с приложение на чл. 66 от НК; за
общоопасни престъпления – 11 лица, от които 9 лица, с наложени наказания
лишаване от свобода до 3 години, при 6 от тях и с приложението на чл. 66 от НК /при
две лица - по одобрено споразумение/ и 2 лица с наложено наказание лишаване от
свобода над 3 години.
Няма осъдено непълнолетно лице.
Анализът показва, че през отчетната 2017 година структурата на осъдената
/наказаната/ престъпност формално се е запазила, а изводът е, че в сравнение с
предходната година са осъдени лица и за тежки умишлени престъпления против
личността /убийства/, леко се е увеличил броя на осъдени лица за престъпления
против собствеността /всички по чл. 199/ и за извършени престъпления по
непредпазливост - по чл. 343, ал. 1, б. ”в” от НК и при квалифициращи обстоятелства
по чл. 343, ал. 3 от НК, отчита се запазване броя на осъдените лица за извършени
престъпления по чл. 354а от НК.
През 2016 година са били предадени на съд общо 35 лица, от които 32 осъдени,
като на 31 е било наложено наказание лишаване от свобода. На 18 от осъдените общо
26 лица на лишаване от свобода до три години, изтърпяването на наказанието е било
отложено на основание чл. 66 от НК. Броят на лицата, по отношение на които е
приложен институтът на условното осъждане се е дължал както на събрани по делата
данни, имащи отношение към индивидуализацията на наказанието, сочещи на пониска степен на обществена опасност на деянието и дееца, така и на това, че е имало
значителен

брой

съкратени

съдебни

следствия

и

решаване

на

делата

със

споразумение, като на 6 лица наложените наказания са определени по реда на чл.
381-384 от НПК. На 4 лица от осъдените на лишаване от свобода е определен размер
на наказанието над три и до десет години на едно лице – над десет години.
По видове престъпления осъдените и наказани лица са били както следва: за
престъпления против личността – общо 6 лица, от които едно лице с наложено
наказание над десет години лишаване от свобода, 2 лица с наложено наказание над
три и до десет години лишаване от свобода и 3 лица - на лишаване от свобода до три
години, като по отношение на 2 от тях е приложен чл. 66 от НК; за престъпления
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против собствеността – 2 лица, от които едно лице на лишаване от свобода над три и
до десет години и едно лице - на лишаване от свобода до три години; за престъпления
против стопанството

- 4 лица, с наложено наказание лишаване от свобода до 3

години, с приложение на чл. 66 от НК по отношение на три от тях; за престъпления
против финансовата, данъчната и осигурителната система – общо 7 лица, от които 6
лица с наложено наказание лишаване от свобода до 3 години, с приложение на чл. 66
от НК и едно лице с наложено друго наказание; за престъпление по чл. 304а от НК –
едно лице, с наложено наказание до три години лишаване от свобода и с
приложението на чл. 66 от НК; за общоопасни престъпления – 12 лица, от които едно
лице с наложено наказание над три и до десет години и 11 лица с наложени
наказания лишаване от свобода до 3 години, при 6 от които и с приложението на чл.
66 от НК.
Няма осъдено непълнолетно лице.
Анализът показва, че през 2016 година структурата на осъдената (наказаната)
престъпност формално се е запазила, а изводът е, че в сравнение с предходната
година се е увеличил броят на осъдени лица за престъпления против личността, за
извършени престъпления против данъчната система (чл.255 - 256 от НК) и на
осъдените лица за извършени престъпления по чл. 354а от НК.
За сравнение през 2015 година са били предадени на съд общо 31 лица, от
които 22 осъдени, като на всички е било наложено наказание лишаване от свобода. На
15 от осъдените общо 19 лица на лишаване от свобода до три години, изтърпяването
на наказанието е било отложено на основание чл. 66 от НК. Броят на лицата, по
отношение на които е приложен институтът на условното осъждане се е дължал както
на събрани по делата данни, имащи отношение към индивидуализацията на
наказанието, сочещи на по-ниска степен на обществена опасност на деянието и дееца,
така и на това, че е имало значителен брой съкратени съдебни следствия и решаване
на делата със споразумение, като на 6 лица наложените наказания са определени по
реда на чл. 381 - 384 от НПК. На 3 лица от осъдените на лишаване от свобода е
определен размер на наказанието над три и до десет години.
По видове престъпления осъдените и наказани лица са били както следва: за
престъпления против личността – 1 лице - на лишаване от свобода до три години и
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при условията на чл. 66 от НК; за престъпления против собствеността – 7 лица, от
които 6 лица - на лишаване от свобода до три години, наказания, определени със
споразумения, като по отношение на 5 от тях е приложен чл. 66 от НК и 1 лице на
лишаване от свобода от 3 до 10 години; за престъпления против стопанството - 3
лица, от които 2 с наложено наказание лишаване от свобода до 3 години, с
приложение на чл. 66 от НК и едно с наложено наказание над 3 години; за
престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система – 2 лица, от
които едно лице с наложено наказание лишаване от свобода до 3 години, с
приложение на чл. 66 от НК и едно лице с наложено наказание лишаване от свобода
над 3 години; за общоопасни престъпления – 9 лица, с наложени наказания лишаване
от свобода до 3 години, при 6 от които и с приложението на чл. 66 от НК.
Няма осъдено непълнолетно лице.
Анализът показва, че през 2015 година структурата на осъдената (наказаната)
престъпност формално се е запазила, а изводът е, че в сравнение с предходната
година леко се е увеличил броя на осъдени лица за престъпления против
собствеността (по чл. 199 и чл. 213а от НК) и за извършени престъпления по
непредпазливост - по чл. 343, ал. 1, б. ”в” от НК и се отчита намаление броя на
осъдените лица за извършени престъпления по чл. 354а от НК.
Окръжен съд – Ловеч
През 2017 год. от Окръжна прокуратура – Ловеч са внесени за разглеждане 32
прокурорски акта: 23 обвинителни акта, по които са образувани наказателни съдебни
производства и 9 споразумения за разглеждане и одобрение по реда на глава
двадесет и девета от НПК. Към края на отчетния период са останали висящи 12 дела
по внесени обвинителни актове.
През 2017 год. са съдени 33 лица. Осъдени с влезли в сила съдебни актове са
17 лица, а за 16 лица съдебните актове са обжалвани. 17 лица от осъдените през
отчетния период с влязъл в сила съдебен акт, като 15 са по дела, образувани през
отчетната година. По одобрени от съда споразумения са осъдени 9 лица.
От осъдените 30 лица, на 26 лица е наложено наказание лишаване от свобода
до 3 години, като на 23 от тях изпълнението на наказанието е било отложено на
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основание чл.66 от НК. На 3 лица е наложено наказание лишаване от свобода над 3
до 10 години и на 1 лице – наказание лишаване от свобода над 10 до 30 години.
През отчетната година са приведени в изпълнение 26 присъди по отношение на
26 лица. Именно в тази крайна фаза от наказателния процес могат да се изведат
обосновани изводи за действително наказаната престъпност и разглеждане на делата
в разумни срокове в съответствие с чл.6, т.1 от Европейската конвенция за правата на
човека.
При анализа на данните за приведените в изпълнение присъди се установява,
че престъпленията, за които са осъдени с влязъл в сила съдебен акт през 2017 год.,
са извършени от 5 лица през 2017 год., от 11 лица през 2016 год., от 8 лица през 2015
год., 1 лице е осъдено за престъпление, извършено през 2012 год., 1 лице е осъдено
за престъпления, извършени през периода 2005-2008 г.
Съдебните производства, по които са приведените в изпълнение постановените
съдебни актове, са образувани както следва: през 2017 г. – 15 дела по отношение на
15 лица, през 2016 год. – 8 дела по отношение на 8 лица, през 2015 год. – 2 дела по
отношение на 2 лица, през 2014 год. – 1 дело по отношение на 1 лица.
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, 9 са по одобрени споразумения
по отношение на 9 лица, от които 3 лица са осъдени за престъпления, извършени през
2017 год., 4 лица са осъдени за престъпления, извършени през 2016 год., 1 лице е
осъдено за престъпление, извършено през 2015 год. и 1 лица е осъдено за
престъпление, извършено през периода 2005-2008 г. Тези данни налагат извода, че
производството по реда на чл.381 – 384 от НПК способства за своевременно
наказване на престъпните прояви.
През 2016 год. от Окръжна прокуратура – Ловеч са внесени за разглеждане 41
прокурорски акта: 33 обвинителни акта, по които са образувани наказателни съдебни
производства и 8 споразумения за разглеждане и одобрение по реда на глава
двадесет и девета от НПК. Към края на отчетния период са останали висящи 13 дела
по внесени обвинителни актове.
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През 2016 год. са съдени 35 лица. Осъдени с влезли в сила съдебни актове са
23 лица, а за 12 лица съдебните актове са обжалвани. От осъдените 23 лица, 19 са по
дела, образувани през отчетната година. По одобрени от съда споразумения са
осъдени 15 лица.
На осъдените 27 лица е наложено наказание лишаване от свобода до 3 години,
като на 20 от тях изпълнението на наказанието е било отложено на основание чл. 66
от НК. На 4 лица е наложено наказание лишаване от свобода над 3 до 10 години и на
1 лице – наказание лишаване от свобода над 10 до 30 години. На 1 осъден е наложено
друг по вид наказание.
През отчетната година са приведени в изпълнение 33 присъди по отношение на
37 лица. Именно в тази крайна фаза от наказателния процес могат да се изведат
обосновани изводи за действително наказаната престъпност и разглеждане на делата
в разумни срокове в съответствие с чл. 6, т. 1 от Европейската конвенция за правата
на човека.
При анализа на данните за приведените в изпълнение присъди се установява,
че престъпленията, за които са осъдени с влязъл в сила съдебен акт през 2016 год., са
извършени от 2 лица през 2016 год., 16 лица през 2015 год., 6 лица са осъдени за
престъпления, извършени през 2014 год., 8 лица са осъдени за престъпления,
извършени през 2013 год., 1 лице е осъдено за престъпление, извършено през 2012
год., 2 лица са осъдени за престъпления, извършени през 2011 год. и 1 лице е
осъдено за престъпление, извършено през 2009 год.
Съдебните производства, по които са постановени приведените в изпълнение
съдебни актове, са образувани както следва: през 2016 год. – 19 дела по отношение
на 19 лица, през 2015 год. – 10 дела по отношение на 14 лица, през 2014 год. – 4 дела
по отношение на 4 лица.
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, 15 са по одобрени споразумения
по отношение на 15 лица, от които 2 лица са осъдени за престъпления, извършени
през 2016 год., 10 лица са осъдени за престъпления, извършени през 2015 год., 1
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лица са осъдени за престъпление, извършено през 2014 год., 1 лице е осъдено за
престъпление, извършено през 2011 год., 1 лице е осъдено за престъпление,
извършено през 2009 год. Тези данни налагат извода, че производството по реда на
чл. 381 – 384 от НПК способства за своевременно наказване на престъпните прояви.
За сравнение през 2015 год. от Окръжна прокуратура – Ловеч са внесени за
разглеждане 26 прокурорски акта: 17 обвинителни акта, по които са образувани
наказателни

съдебни

производства,

1

Постановление

за

освобождаване

от

наказателна отговорност и налагане на административни наказания и 8 споразумения
за разглеждане и одобрение по реда на глава двадесет и девета от НПК. Към края на
отчетния период са останали висящи 11 дела по внесени обвинителни актове.
През 2015 год. са съдени 30 лица. Осъдени с влезли в сила съдебни актове са
27 лица, а за 9 лица съдебните актове са обжалвани. От осъдените 27 лица, 17 са по
дела, образувани през отчетната година. По одобрени от съда споразумения са
осъдени 10 лица. Останалите 10 лица са осъдени с влезли в сила присъди и решения.
На осъдените 24 лица е наложено наказание лишаване от свобода до 3 години,
като на 15 от тях изпълнението на наказанието е било отложено на основание чл. 66
от НК. На 2 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. На 1 осъден е наложено
друг по вид наказание.
Окръжен съд – Плевен.
През 2017 г. в Плевенския окръжен съд са влезли в сила 72 присъди, от които
66 осъдителни и 6 оправдателни. Съдени са общо 120 лица и са оправдани 5 от тях.
Общо са осъдени 109 лица. През 2016 г. в Плевенския окръжен съд са влезли в сила
40 присъди, от които 37 осъдителни и 3 оправдателна. Съдени са общо 131 лица и са
оправдани 5 от тях. Общо са осъдени 69 лица. През 2015 г. в Плевенския окръжен съд
са влезли в сила 49 присъди, от които 48 осъдителни и една оправдателна. Съдени са
общо 124 лица и са оправдани 5. Общо са осъдени 90 лица.
Намалението на броя на осъдените лица с 41 души през 2013 г. в сравнение с
2012 г., с 47 души в сравнение с 2011 г. и с 68 души в сравнение с 2010 г. е спряло
през 2014 г., като е надминато с едно дело нивото на 2012 г. През 2016 г. са намалели
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влезлите в сила присъди с 9 в сравнение с 2015 г., но през 2017 г. са влезли в сила 72
присъди, което е с 32 повече от 2016 г. и увеличението е с 56 %.
Наблюдаваната се устойчива тенденция за запазване броя на оправданите лица
като абсолютна величина, но през 2017 г. има постановени три повече оправдателни
присъди в сравнение с 2016 г.
Устойчивата тенденция за намаление на оправдателните присъди от 23,7 %
през 2009 г. на 13,6 % през 2010 г., съответно 7,69 % за 2011 г. на 7,14 % през 2012
г. на 5,79 % през 2013 г. и 0 % през 2014 г. и 2 % през 2015 г., която през 2016 г. е
спряна, получава обратно развитие на 8 % през 2017 г.
Влезлите в сила присъди по наказателни дела първа инстанция се разпределят
както следва:
„Престъпления против личността - убийства”. През отчетната година са стояли
за разглеждане общо 10 дела, решени с присъда. През 2017 г. са влезли в сила
присъди по 10 дела за престъпления против личността - убийства, от които 5 дела за
убийство по чл. 115 от НК, 1 дело за убийство по чл. 116, ал. 1 от НК, 2 дела за
лишаване от живот при професионална непредпазливост – чл. 123 НК и 2 дела за
непредпазливо убийство в следствие на умишлено нанесена телесна повреда. През
отчетния период за престъпления против личността - убийства са съдени 15
подсъдими и са оправдани 4 подсъдими. От осъдените 11 подсъдими: на лишаване от
свобода до 3 години са осъдени 3 лица, на лишаване от свобода от над 3 до 10 години
са осъдени 3 лица, на лишаване от свобода от над 10 до 30 години са осъдени 2 лица
и на други наказания са осъдени 3 лица. Спрямо 3-ма подсъдими е приложено условно
осъждане;
„Престъпления против личността – телесни повреди“. През отчетната година са
стояли за разглеждане 2 дела, които са приключили със споразумение. Влезлите в
сила присъди са 2, като едната е по дело за тежка, средна телесна повреда на съдия,
прокурор, следовател, лице от състава на МВР, държавен или частен съдебен
изпълнител и помощник-частен съдебен изпълнител, митнически и данъчен служител
- чл. 131, ал. 2, т. 1 и 2 НК, а другата е по дело за лека телесна повреда на съдия,
прокурор, следовател, лице от състава на МВР, държавен или частен съдебен
изпълнител и помощник-частен съдебен изпълнител, митнически и данъчен служител.

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА АПЕЛАТИВЕН СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2017 г.

175|368

От осъдените 3-ма подсъдими, 2-ма са осъдени на лишаване от свобода до 3 години
условно, а 1 е осъден на други наказания;
„Други престъпления против личността“. През отчетната година са стояли за
разглеждане 11 дела за „Други престъпления против личността”. Решени с присъда по
същество са 2 дела, а прекратени и свършени със споразумение са 8 от тях. През 2017
г. за други престъпления против личността са влезли в сила присъди по 9 дела - в. т.
ч. 3 за квалифицирани състави на отвличане - чл. 142, ал. 2 НК, 5 за отвличане по чл.
142, ал. 3 от НК и 1 за Квалифицирани състави на изнасилване - чл. 152, ал. 4 НК.
Осъдени са 18 лица – 17 на лишаване от свобода до 3 години, 1 лице на лишаване от
свобода над 3 до 10 години, като от условното осъждане са се възползвали 12 лица;
„Престъпления против собствеността”. През отчетната година са стояли за
разглеждане 19 дела за „Престъпления против собствеността”, като 14 от тях са
решени по същество с присъда, прекратени или свършени със споразумение. През
2017 г. за извършени „Престъпления против собствеността” са влезли в сила присъди
по 10 дела, от които 8 за Квалифицирани състави на грабеж-чл.199, ал.1 от НК, 2 за
Квалифицирани състави на грабеж - чл. 199, ал. 2. През отчетния период съдени лица
са 11, като оправдани няма. От тях 4 лица са осъдени на лишаване от свобода до 3
години. На лишаване от свобода над 3 до 10 години са осъдени 5 лица, на лишаване
от свобода над 10 до 30 години са осъдени 2 лица. Спрямо 4 лица е наложено
наказание при условията на чл. 381 - 384 от НПК /споразумение - квалифицирани
състави на грабеж - чл. 199, ал. 1 НК;
„Престъпления против стопанството”. През 2017 г. са стояли за разглеждане 23
дела за престъпления против стопанството. Решени с присъда по същество,
прекратени и свършени със споразумение са 20 дела. През 2017 г. са влезли в сила
присъди по 9 дела за „Престъпления против стопанството”, за използване на
платежен инструмент с неверни данни или без съгласието на титуляра. И трите
присъди са осъдителни. Съдените лица са 22. Осъдени на лишаване от свобода до 3
години са 21 лица, като 14 лица са с условно осъждане и 1 лице е осъдено на
лишаване от свобода над 3 до 10 години;
„Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи”. През
отчетния период са стояли за разглеждане 11 дела за престъпления против
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финансовата, данъчната и осигурителната системи. Решени с присъда по същество,
прекратени и свършени със споразумение са 8 дела. През 2017 г. са влезли в сила 7
присъди, като 6 от тях са за Укриване и неплащане на данъчни задължения - чл. 255,
чл. 255а, чл. 256, чл. 257 НК, а 1 е за престъпления свързани с бюджетната
дисциплина. Всички присъди са осъдителни. Съдени са 6 лица и няма оправдани. От
осъдените 6 са с наказание лишаване от свобода до 3 години и 6 са с условна
присъда.
„Престъпления против дейността на държавните органи и обществените
организации ”. През 2017 г. са стояли за разглеждане 13 дела за такива престъпления.
Решени с присъда по същество, прекратени и свършени със споразумение са 11 дела.
През отчетния период са влезли в сила присъди по 9 дела за „Престъпления против
дейността на държавните органи и обществени организации“ – 1 за Подкуп - чл. 301
НК, 1 за Подкуп на длъжностно лице - чл. 304 НК, 4 за Подкуп на длъжностно лице,
заемащо отговорно служебно положение, включително съдия, съдебен заседател,
прокурор или следовател - чл. 304а НК и 2 за Противоправно търсене и извършване
на теренни археологически разкопки или подводни проучвания. През 2017 г. за
престъпления по глава VІІІ от НК са осъдени 9 лица. На 7 лица е наложено наказание
лишаване от свобода до 3 години, на 5 условно наказание, едно лице е с наказание
лишаване от свобода над 3 до 10 години и 1 лице е с други наказания;
„Общоопасни престъпления”. През 2017 г. са стояли за разглеждане 34 дела за
Общоопасни престъпления. Решени с присъда по същество и прекратени и решени със
споразумение са 28 дела. През отчетния период са влезли в сила присъди по 22 дела,
в т.ч. 2 присъди за Причиняване на смърт и телесна повреда в транспорта по чл. 342
от НК, 3 присъди за Причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта - чл. 343,
ал. 1 б. "в" от НК, 1 присъда за Причиняване на смърт при управление на МПС в
квалифицирани случаи - чл. 343, ал. 3, б. "б" и ал. 4 НК, 14 присъди по Основни
състави на производство, пренасяне, изготвяне, търговия и др. на наркотични
вещества - чл. 354а, ал. 1 и 2 НК и 2 присъди за Престъпления в транспорта. През
2017 г. за Общоопасни престъпления са осъдени 15 лица. От тях на лишаване от
свобода до 3 години са осъдени 14 подсъдими, от които 11 са осъдени условно, а 1
лице е с наказание лишаване от свобода над 3 до 10 години. През отчетната година са
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влезли в сила общо 72 присъди, от които 66 са осъдителни и 6 са оправдателни.
Осъдени са общо 109 лица, 2 непълнолетни, а 5 лица са оправдани.
Има 32 повече влезли в сила присъди в сравнение с 2016 г. и осъдените лица са
с 1 повече. През 2017 г. в Окръжен съд - Плевен са постъпили 110 НОХ дела, като са
били внесени общо 80 обвинителни акта от Окръжна прокуратура. Към 01.01.2017 г.
несвършени от предходен период са били останали общо 16 НОХД или през отчетната
година са стояли за разглеждане общо 126 НОХДела /в тях се включват и 30 внесени
споразумения по чл. 381-384 от НПК/. През изминалата година са свършени общо 103
дела, като са постановени 56 присъди, 47 дела са прекратени и свършени по
споразумение и от тях 43 дела са по споразумение по чл. 381-384 от НПК.
Процентното съотношение на внесените обвинителни актове и влезлите в сила
осъдителни присъди през 2017 г. е 90 %.
През 2016 г. влезлите в сила присъди по наказателни дела първа инстанция се
разпределят както следва:
„Престъпления против личността - убийства” - През отчетната година са стояли
за разглеждане общо 18 дела, решени с присъда, прекратени и свършени със
споразумение са 12 дела. През 2016 г. са влезли в сила присъди по 8 дела за
престъпления против личността - убийства, от които 3 дела за убийство по чл. 115 от
НК, 4 дела за приготовление за убийство по чл. 115-116 от НК и 1 за непредпазливо
убийство в следствие на умишлено нанесена телесна повреда. През отчетния период
за престъпления против личността - убийства са съдени 16 подсъдими и са оправдани
3 подсъдими. От осъдените 13 подсъдими: на лишаване от свобода до 3 години са
осъдени 5 лица, на лишаване от свобода от над 3 до 10 години са осъдени 2 лица, на
лишаване от свобода от над 10 до 30 години са осъдени 4 лица и на доживотен затвор
са осъдени 2 лица. Спрямо 4 подсъдими е приложено условно осъждане.
„Престъпления против личността – телесни повреди“. През отчетната година е
стояло за разглеждане 1 дело, което не е приключило към 31.12.2016 година.
„Други престъпления против личността“. През отчетната година са стояли за
разглеждане 4 дела за „Други престъпления против личността”. Решени с присъда по
същество и прекратени и свършени със споразумение са 3 от тях. През 2016 г. за
други престъпления против личността са влезли в сила присъди по 3 дела – в т.ч. за
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Отвличане - чл. 142, ал. 1 НК, по Квалифицирани състави на блудство - чл. 149, ал. 5
НК и по Квалифицирани състави на изнасилване - чл. 152, ал. 4 НК. Осъдени са 2 лица
- отвличане - чл. 142, ал. 1 НК, непълнолетни няма. 2 лица са осъдени на лишаване от
свобода до 3 години – условно и са с наложено наказание при условията на чл. 381 384 от НПК (споразумение).
„Престъпления против собствеността”. През отчетната година са стояли за
разглеждане 17 дела за „Престъпления против собствеността”, като всички те са
решени с присъда по същество, прекратени или свършени със споразумение. През
2016 г. за извършени „Престъпления против собствеността” са влезли в сила присъди
по 9 дела, от които: по една присъда за Кражба в особено големи размери,
представляваща особено тежък случай - чл. 196а НК, за Длъжностно присвояване в
особено големи размери, представляващо особено тежък случай - чл. 203, ал. 1 НК и
за Квалифицирани състави на рекет - чл. 213а, ал. 3 НК. 6 присъди са с предмет
Квалифицирани състави на грабеж - чл. 199, ал. 1 НК, като една от тях е
оправдателна. През отчетния период съдени лица са 28, като оправдани няма.15
лица, са осъдени на лишаване от свобода до 3 години и 9 от тях са с условна присъда.
На лишаване от свобода над 3 до 10 години са осъдени 9 лица,на лишаване от
свобода над 10 до 30 години са осъдени 4 лица. Спрямо 4 лица е наложено наказание
при условията на чл. 381 - 384 от НПК (споразумение) - квалифицирани състави на
грабеж - чл. 199, ал. 1 НК.
„Престъпления против стопанството”. През 2016 г. са стояли за разглеждане 14
дела за престъпления против стопанството. Решени с присъда по същество,
прекратени и свършени със споразумение са 13 дела. През 2016 г. са влезли в сила
присъди по 3 дела за „Престъпления против стопанството”, като една за Контрабанда
на наркотични вещества - чл. 242 ал. 2 НК, една за престъпления против паричната и
кредитната система и една присъда за използване на платежен инструмент с неверни
данни или без съгласието на титуляра. И трите присъди са осъдителни. Съдените лица
са 19. Осъдени на лишаване от свобода до 3 години са 13 лица, като 9 лица са с
условно осъждане. 4 лица са осъдени на лишаване от свобода над 3 до 10 години, 1
лице е осъдено на лишаване от свобода над 10 до 30 години и 1 лице е с друго
наказание. Спрямо 10 лица е наложено наказание при условията на чл. 381 - 384 от
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НПК (споразумение).
„Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи”.
През отчетния период са стояли за разглеждане 11 дела за престъпления против
финансовата, данъчната и осигурителната системи. Решени с присъда по същество,
прекратени и свършени със споразумение са 9 дела. През 2016 г. са влезли в сила 6
присъди, като 5 от тях са за Укриване и неплащане на данъчни задължения - чл. 255,
чл. 255а, чл. 256, чл. 257 НК. 1 от тези присъди е оправдателна. Съдени са 14 лица и
няма оправдани. От осъдените 8 са с наказание лишаване от свобода до 3 години, 6 са
с условна присъда, 2 лица са осъдени на лишаване от свобода над 3 до 10 години, 4
са с други наказания и спрямо 3 е наложено наказание при условията на чл. 381 - 384
от НПК (споразумение).
„Престъпления против дейността на държавните органи и обществените
организации”. През 2016 г. са стояли за разглеждане 8 дела за такива престъпления.
Решени с присъда по същество, прекратени и свършени със споразумение са 7 дела.
През отчетния период са влезли в сила присъди по 3 дела за „Престъпления против
дейността на държавните органи и обществени организации“ – по една за: Основен
състав на престъпление по служба - чл. 282, ал. 1 НК, за Подкуп на длъжностно лице
- чл. 304 НК и за Подкуп на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно
положение, включително съдия, съдебен заседател, прокурор или следовател - чл.
304а НК. Всички са осъдителни. През 2016 г. за престъпления по глава VІІІ от НК
съдени са 13 лица и осъдени са 7 лица. На 2 лица е наложено условно наказание, 5
други наказания, а на 3 лица е наложено наказание при условията на чл. 381 - 384 от
НПК (споразумение).
„Общоопасни престъпления”. През 2016 г. са стояли за разглеждане 36 дела за
Общоопасни престъпления. Решени с присъда по същество и прекратени и решени със
споразумение са 31 дела. През отчетния период са влезли в сила присъди по 8 дела, в
т.ч. 1 присъда по предмет Квалифицирани състави на палеж и взрив - чл. 330, ал. 2 и
3, чл. 333 НК, 3 присъди за Причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта чл. 343, ал. 1 б. „в” от НК, 2 присъди за Причиняване на смърт при управление на МПС
в квалифицирани случаи - чл. 343, ал. 3, б. „б” и ал. 4 НК и 2 присъди по Основни
състави на производство, пренасяне, изготвяне, търговия и др. на наркотични
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вещества - чл. 354а, ал. 1 и 2 НК. Всички те са осъдителни. През 2016 г. за
престъпления по глава ХІ НК съдени са 34 лица. От осъдените 25 лица, 2 са
непълнолетни. На лишаване от свобода до 3 години са осъдени 24 подсъдими, от
които 18 са осъдени условно, 1 лице е с други наказания, а на 6 е наложено наказание
по чл. 381 - 384 от НПК (споразумения). През отчетната година са влезли в сила общо
40 присъди, от които 38 са осъдителни и 2 са оправдателни. Осъдени са общо 108
лица, 2 непълнолетни, а 5 лица са оправдани. Има 9 по-малко влезли в сила присъди
в сравнение с 2015 г. и осъдените лица са с 18 повече. През 2016 г. в Окръжен съд Плевен са постъпили 83 наказателни общ характер дела, като са били внесени общо
68 обвинителни акта от Окръжна прокуратура - Плевен. Към 01.01.2016 г. несвършени
от предходен период са били останали общо 26 наказателни общ характер дела или
през отчетната година са стояли за разглеждане общо 109 наказателни общ характер
дела (в тях се включват и 27 внесени споразумения по чл. 381 - 384 от НПК). През
изминалата година са свършени общо 92 дела, като са постановени 59 присъди, 33
дела са прекратени и свършени по споразумение и от тях 27 дела са по споразумение
по чл. 381 - 384 от НПК.
През 2015 г. в Плевенския окръжен съд са влезли в сила 49 присъди, от които
48 осъдителни и една оправдателна. Съдени са общо 124 лица и са оправдани 5.
Общо са осъдени 90 лица.
Влезлите в сила присъди по наказателни дела първа инстанция се разпределят
както следва:
Глава ІІ от НК „Престъпления против личността” - съдени 33 подсъдими, и са
оправдани 2 подсъдими. От осъдените 31 подсъдими: на лишаване от свобода до 3
години са осъдени 2 лица, на лишаване от свобода от над 3 до 10 години са осъдени 9
лица, на лишаване от свобода от над 10 до 30 години е осъдено 1 лице и с други
наказания са осъдени 2 лица. Спрямо 6 подсъдими е приложено условно осъждане и
11 лица са с наложени наказания по чл. 381 - 384 НПК (споразумение). За довършени
убийства по чл. 115 - 118 НК са осъдени 3 подсъдими, непълнолетни няма, 3 лица на
лишаване от свобода над 3 до 10 години, за опит за убийство по чл. 115 - 118 НК са
осъдени 2 подсъдими – 2 лица на лишаване от свобода над 3 до 10 години, за
причиняване на смърт по непредпазливост – чл. 123 НК са осъдени 3 лица, на
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лишаване от свобода до 3 години 2 условно, и 1 над 3 до 10 години, за отвличане на
лице по чл. 142 от НК са съдени 20 лица: в т.ч. 1 оправдан 1 на лишаване от свобода
до 3 години, 4 лица условно, 2 на лишаване от свобода над 3 до 10 години, 2 с други
наказания и спрямо 10 лица е наложено наказание при условията на чл. 381 - 384 от
НПК (споразумение), за блудство на лишаване от свобода над 10 до 30 години 1 лице
и за изнасилване – чл. 152, ал. 4 НК е осъдено 1 лице на лишаване от свобода над 3
до 10 години.
Глава V от НК „Престъпления против собствеността” съдени лица са 31,
оправдани няма, осъдени са 27 лица, с лишаване от свобода 4 лица и 5 с условна
присъда, 7 на лишаване от свобода над 3 до 10 години, 8 лица са осъдени на
лишаване от свобода над 10 до 30 години, 3 лица са осъдени на доживотен затвор.
Спрямо 4 лица е наложено наказание при условията на чл. 381 - 384 от НПК
(споразумение), като 4 по чл.199 от НК са за грабеж.
Глава VІ от НК „Престъпления против стопанството” - осъдени са на лишаване
от свобода до 3 години - 3 лица, 7 лица са с

условно осъждане, 1 лице с други

наказания, а спрямо 6 лица е наложено наказание при условията на чл. 381 -384 от
НПК.
Глава

VІІ

от

НК

„Престъпления

против

финансовата,

данъчната

и

осигурителната система”. Съдени са 11 лица и 2 оправдани. От осъдените 9 подсъдими
1 с лишаване от свобода до 3 години, 5 са с условна присъда, 3 лица са осъдени на
лишаване от свобода над 3 до 10 години.
Глава VІІІ от НК „Престъпления против дейността на държавни органи,
обществени организации и лица, изпълняващи публични функции” - съдени са 5 лица
и едно лице е оправдано, осъдени 4 лица. На 2 лица е наложено условно наказание и
2- с други наказания.
Глава ІХ от НК „Документни престъпления”. През 2015 г. 2 дела са решени с
присъда по същество, прекратени и свършени със споразумение дела няма. Осъдени 5
лица, от тях 3 с условни присъди и 2 – с други наказания.
Глава ХІ от НК „Общоопасни престъпления”. През 2015 г. за престъпления по
глава ХІ НК съдени са 22 лица, оправдани няма. От осъдените 14 лица, на лишаване
от свобода до 3 години са 12 подсъдими, от които 9 са осъдени условно, на 2 лица е
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наложено наказание лишаване от свобода от над 3 до 10 години, а на 8 е наложено
наказание по чл. 381-384 от НПК, 2 подсъдими са осъдени за палеж – чл. 330, ал. 2 и
3 НК, като наказанието е условни присъди, 10 подсъдими са осъдени за извършени
престъпления по чл. 343, ал. 1, б. „в” НК, като на 10 лица наказанието е до 3 години
лишаване от свобода

и от тях 7 условни наказания, 1 подсъдим за извършено

престъпление по чл. 342 НК, с наложено наказание по чл. 381-384 от НПК. За
престъпления по чл. 354а, б и чл. 354в, ал. 2-4 НК, са осъдени 7 лица с наложено
наказание по чл. 381-384 от НПК. За причиняване на смърт в транспорта в пияно
състояние – чл. 343, ал. 3 ”б”и ал. 4 са осъдени 2 лица на лишаване от свобода над 3
до 10 години.
Окръжен съд – Русе.
През годината в Окръжния съд са постановени общо 41 присъди. През
предходните години общо постановените присъди са били както следва: за 2016 г. –
39, за 2015 г. – 39. Постановените присъди са с 3 % повече от средното за
наблюдавания тригодишен период /40 бр./ и са повлияни от завишеното постъпление
на дела от общ характер.
През 2017 г. свършените с одобрени споразумения дела са общо 37 и 2 са
свършени с отказ за одобряване на споразумението. Отнесени към предходните
години стойностите са съответно: за 2016 г. – 27 одобрени споразумения, за 2015 г. –
34 одобрени споразумения и 1 неодобрено. При приключилите със споразумение
наказателни дела се наблюдава увеличение – с 11 % спрямо средното за
сравнителния тригодишен период, което е 33. През 2017 г. са влезли в сила 40
присъди, независимо от периода в който са били постановени.
През 2016 г. са влезли в сила 62 присъди, независимо от периода в който са
били постановени.
Постъплението, разглеждането, свършването на делата и осъжданията на
лицата по текстове от НК за отчетната година се вижда от форма – Отчет за
наказателни дела първа инстанция на ВСС.
По постановените 41 присъди и 37 споразумения, осъдените лица са:
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По глава Престъпления против личността – са останали 4 несвършени дела и са
постъпили 2, от които: 2 дела за лишаване от живот при професионална
непредпазливост по чл. 123 НК. Свършени са 3 дела.
Предадени на съд са 4 лица, от които осъдени 4. Осъдените са с присъди както
следва: 1 лице на лишаване от свобода до 3 години с прилагане на чл. 66 НК, 2 лица
са осъдени на до 30 г. лишаване от свобода и 1 лице на доживотен затвор.
По глава Други престъпления против личността – са постъпили, както следва: 1
дело което е за отвличане по чл. 142, ал. 2 НК, 1 дело което е за отвличане по чл.
142, ал. 5 НК, 1 за блудство по чл. 149, ал. 5 НК, 2 за изнасилване чл. 152, ал. 4 НК.
Свършени са 3 дела.
Предадени на съд са 3 лица, от които осъдени 3. Две лица са осъдени със
споразумение на лишаване от свобода до 3 години, с приложено условно осъждане и
1 лице е осъдено на до 30 г. лишаване от свобода. По отношение на 1 лице, делото е
прекратено и върнато за доразследване.
По глава Престъпления против собствеността – са останали 2 несвършени и са
постъпили, както следва: 12 дела, от които за грабеж – 10 и квалифициран състав на
рекет чл. 213а, ал. 3 НК - 1. Свършени са 11 дела.
Предадени на съд са 12 лица, от които осъдени 6 лица с присъда и 6 лица със
споразумение. Осъдените са както следва: 6 лица на лишаване от свобода до 3
години, в т.ч. 1 лице с приложено условно осъждане, 6 лица са осъдени на до 10 г.
лишаване от свобода. По отношение на 2 лица, делото е прекратено и върнато на
Окръжна прокуратура поради отказ за одобряване на споразумението.
По глава Престъпления против стопанството – са останали несвършени 4 дела и
са постъпили 26 дела, както следва: 24 за престъпления против стопанството, 1 за
умишлена безстопанственост по чл. 219, ал. 3 НК, 1 контрабанда на наркотични
вещества по чл. 242, ал. 2 НК. Свършени са 27 дела.
Предадени на съд са 29 лица, от които осъдени 27 и 2 признати за невинни. 16
от лицата са осъдени със споразумение и 11 с присъда. Осъжданията са както следва:
22 на лишаване от свобода до 3 години, в т.ч. 16 с приложено условно осъждане, 3
лица са осъдени на до 10 г. лишаване от свобода, 1 лице осъдено до 30 г. лишаване
от свобода.
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По глава Престъпления против фин. и данъчна и осигурителната системи – са
постъпили, както следва: 10 дела, от които за нарушаване разпоредбите на Закона за
мерките срещу изпирането на пари от дл. лице – 1, и за укриване/неплащане на
данъчни задължения – 5. Свършени са 7 дела.
Предадени на съд са 5 лица, от които осъдени 4 и 1 лице е оправдано.
Осъдените са с присъди както следва: 4 на лишаване от свобода до 3 години, в т.ч. 4 с
приложено условно осъждане. По отношение на 4 лица, делото е прекратено и
върнато на Окръжна прокуратура за доразследване.
По

глава

Престъпления

против

дейността

на

държавните

органи

и

обществените организации – са постъпили, както следва: 12 дела в т.ч., подкуп на
длъжностно лице чл. 302 НК – 2 и подкуп на дл. лице по чл. 304а НК – 7. Свършени са
10 дела.
Предадени на съд са 9 лица. Осъдени са 9 лица, по отношение на 1 лица,
делото е прекратено и върнато за доразследване. Осъдените са с присъди 7 лица и
със споразумение 2 лица, както следва: 9 бр. на лишаване от свобода до 3 години, в
т.ч. 8 с приложено условно осъждане.
По глава Общоопасни престъпления – са останали 2 несвършени дела и са
постъпили 33, в т.ч. 12 дела причиняване на смърт в транспорта чл. 342 НК – 1, смърт
в транспорта – чл. 343, ал.1, б. в НК – 7, смърт в трансп. в квалифицирани случаи –
чл. 343,ал. 3б и ал. 4 – 3, и основни състави на производство, пренасяне, изготвяне,
търговия и др. на наркотични вещества по чл. 354, ал. 1 и 2 НК – 18. Свършени са 24
дела.
Предадени на съд са 30 лица, от които осъдени 29 лица по отношение на 1 лице
е постановена оправдателна присъда. От осъдените 20 лица са със споразумение и
осъжданията са както следва: 23 на лишаване от свобода до 3 години, в т.ч. 14 с
приложено условно осъждане, 6 лица са осъдени на до 10 г. лишаване от свобода.
По глава Престъпления против отбранителната способност на републиката – е
постъпило 1 дело. за разгласяване сведения, представляващи държавна тайна.
Предадено е едно 1 лице на съда и същото е осъдено на лишаване от свобода до 3
години.
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През 2017 г. са предадени на съд 94 лица, осъдени 90 лица, 4 лица са
оправдани и по отношение на 9 лица производството е прекратено. През 2016 г. са
предадени на съд 82 лица, осъдени 77 лица и 1 лице е оправдано, а по отношение на
4 лица производството е прекратено. През 2015 г. са предадени на съд 108 лица,
осъдени са 94 лица и 3 лица са оправдани, а по отношение на 11 лица,
производството е прекратено.
Като извод от горните данни следва да се отбележи увеличението на броя на
лицата дадени на съд и на осъдените през последната година спрямо 2016 г. В
процентно съотношение, броят на осъдените лица от всички предадени на съд през
2017 г. е 96 %, през 2016 г. е бил 93 %, през 2015 г. е бил 87 %. Следва да се
отбележи увеличението на оправданите лица. През 2017 г. – 4, 2016 г. – 1, 2015 г.
няма /средно за наблюдавания период - 2/.
От общо осъдените 90 лица на 44 лица е наложено наказание лишаване от
свобода, което трябва да изтърпят ефективно и на 46 лица изтърпяването на
наказанието е отложено на основание чл. 66 от НК, което представлява 51 % от
наказаните с лишаване от свобода.
Анализирайки данни от предходните години категорично завишен е процента на
условно осъдените лица, както следва: в сравнение с 2016 г, когато на 75 лица е
наложено наказание лишаване от свобода и на 42 от осъдените лица, изтърпяването
на наказанието е отложено на основание чл. 66 от НК, което представлява 56 %, в
сравнение с 2015 г., когато на 90 лица е наложено наказание лишаване от свобода и
на 55 от осъдените лица, изтърпяването на наказанието е отложено на основание чл.
66 от НК, което представлява 61 %. Броят на лицата по отношение на които е
приложен института на условното осъждане, се дължи на по-големият брой лица
предадени на съд по делата образувани за престъпления по чл. 354а от НК, по които
предмета на престъпно посегателство с оглед на вида, количеството, стойността си,
както и останалите имащи отношение към индивидуализацията на наказанието
обстоятелства, сочат на по-ниска обществена опасност на деянието и дееца.
Условното осъждане в процентно отношение е намаляло с 5 % спрямо средното за
наблюдавания тригодишен период /56%/.
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От осъдените през 2017 г. на 69 лица е наложено наказание лишаване от
свобода до три години, което включва и броя на условно осъдените. На 15 лица е
наложено наказание лишаване от свобода от три до 10 години, на 5 лица от 10 до 30
години и на 1 лице е наложено наказание доживотен затвор. През 2016 г. на 59 лица
е наложено наказание лишаване от свобода до 3 г., което включва и условно
осъдените, на 12 лица е наложено наказание лишаване от свобода от 3 до 10 г. и на 4
лица от 10 до 30 г., на 2 лица е наложено друго наказание. През 2015 г. на 72 лица е
наложено наказание до 3 г. лишаване от свобода, на 12 лица от 3 до 10 г., на 4 лица
от 10 до 30 г., на 2 лица доживотен затвор и на 4 лица друго наказание.
През 2016 година в Окръжния съд са постановени общо 39 присъди.
Постановените присъди са с 10% по-малко от средното за три годишния предходен
период и са повлияни от по-слабото постъпление на дела от общ характер.
През 2016 г. свършените с одобрени споразумения дела са общо 27. При
приключилите със споразумение наказателни дела се наблюдава увеличение – с 11 %
спрямо средното за предходните три години, което е 30.
През 2016 г. са влезли в сила 62 присъди, независимо от периода в който са
били постановени.

Постъплението,

разглеждането,

свършването на

делата

и

осъжданията на лицата по текстове от НК за отчетната година се вижда от форма –
Отчет за наказателни дела първа инстанция на ВСС.
По постановените 39 и 27 споразумения, осъдените лица са:
По глава Престъпления против личността – са постъпили, както следва: 7 дела,
от които: за убийства – 2, за убийство по чл. 115 – 1., квалифицирани състави на
убийства по чл. 116, ал. 1 НК – 3,

лишаване от живот при професионална

непредпазливост чл. 123 НК – 1. Свършени са 5. Предадени на съд са 5 лица, от които
осъдени 5. Осъдените са с присъди както следва: 1 лице на лишаване от свобода до 3
години, 4 лица са осъдени на до 10 г. лишаване от свобода
По глава Други престъпления против личността – са постъпили, както следва: 1
дело което е за отвличане по чл.142, ал. 1 НК. Свършени 2 дела. Предадени на съд са
6 лица, от които осъдени 6, две лица от които са непълнолетни. Осъдените са с
присъди както следва: 2 лица на лишаване от свобода до 3 години, в т.ч. 2 лица са с
приложено условно осъждане, 4 лица са осъдени на до 10 г. лишаване от свобода
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По глава Престъпления против собствеността – са постъпили, както следва: 10
дела, от които за кражба в особено големи размери – чл. 196а НК – 1 за грабеж – 9.
Свършени са 10бр. дела. Предадени на съд са 14 лица, от които осъдени 14.
Осъдените са с присъди както следва: 10 на лишаване от свобода до 3 години, в т.ч. 4
с приложено условно осъждане, 4 лица са осъдени на до 10 г. лишаване от свобода.
По глава Престъпления против стопанството – са постъпили, както следва: 1 за
безстопанственост чл. 219, ал. 1 и 2 НК, 1 контрабанда на наркотични вещества по чл.
242, ал. 2 НК. Свършени са 11 дела. Предадени на съд са 12 лица, от които осъдени
11. Осъдените са с присъди както следва: 8 на лишаване от свобода до 3 години, в
т.ч. 7 с приложено условно осъждане, 2 лица са осъдени на до 10 г. лишаване от
свобода, 1 лице осъдено с друго наказание. По отношение на 1 лице, делото е
прекратено и върнато за доразследване.
По глава Престъпления против фин. и данъчна и осигурителната системи – са
постъпили, както следва: 13 дела, от които за нарушаване разпоредбите на Закона за
мерките срещу изпирането на пари от дл. лице – 1, и за укриване/неплащане на
данъчни задължения – 3. Свършени са 10 дела. Предадени на съд са 11 лица, от които
осъдени 9. Осъдените са с присъди както следва: 8 на лишаване от свобода до 3
години, в т.ч. 7 с приложено условно осъждане и 1 лице с друго наказание. по
отношение на 2 лица, делото е прекратено и върнато на Окръжна прокуратура.
По

глава

Престъпления

против

дейността

на

държавните

органи

и

обществените организации – са постъпили, както следва: 4 дела в т.ч. квалифицирани
състави на престъпление по служба чл. 282, ал. 2 - 5 НК – 1, подкуп на длъжностно
лице чл. 304 НК – 1 и подкуп на дл.лице по чл. 304а НК – 2. Свършени са 4 дела.
Предадени на съд са 4 лица, от които осъдени 3 лица, по отношение на 1 лица, делото
е прекратено и върнато за доразследване. Осъдените са с присъди както следва: 10 на
лишаване от свобода до 3 години, в т.ч. 8 с приложено условно осъждане и 1 лице с
друго наказание. По отношение на 1 лице, делото е прекратено и изпратено по
подсъдност на Окръжен съд – Плевен.
По глава Общоопасни престъпления – са постъпили, както следва: 25 дела, от
които: смърт в транспорта чл. 342 НК – 1, смърт в транспорта – чл. 343, ал. 1 НК – 7,
смърт в трансп. в квалифицирани случаи – чл. 343, ал. 3б и ал. 4 – 7, и основни
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състави на производство, пренасяне, изготвяне, търговия и др. на наркотични
вещества по чл. 354, ал. 1 и 2 НК – 10 бр. Свършени са 28бр. дела.
Предадени на съд са 30 лица, от които осъдени 29 лица по отношение на 1
лице е постановена оправдателна присъда. Осъдените са с присъди както следва: 27
на лишаване от свобода до 3 години, в т.ч. 19 с приложено условно осъждане, 2 лица
са осъдени на до 10 г. лишаване от свобода.
През 2016 г. са предадени на съд 82 лица, осъдени 77 лица, 1 лице е оправдано
и по отношение на 4 лица производството е прекратено. През 2015 г. са предадени
на съд 108 лица, осъдени са 94 лица и 3 лица са оправдани, а по отношение на 11
лица, производството е прекратено.
Като извод от горните данни следва да се отбележи значителното намаление на
броя на лицата дадени на съд и на осъдените през последната година спрямо
средното за тригодишния предходен период. В процентно съотношение, броят на
осъдените лица от всички предадени на съд през 2016 г. е бил 93 %, през 2015 г. е
бил 87 %, през 2014 г. е бил 96 %

и

2013г. е бил 92 %. Намалял е и броя на

оправданите лица спрямо всички дадени на съд, в сравнение със средното за
предходните три години /2016г. – 1 бр., средно за предходния период 2.
От общо осъдените 77 лица на 75 лица е наложено наказание лишаване от
свобода и на 2 лица е наложено друго наказание. На 42 лица изтърпяването на
наказанието е отложено на основание чл. 66 от НК, което представлява 56 % от
наказаните с лишаване от свобода. Броят на лицата по отношение на които е
приложен института на условното осъждане,

се дължи на по-големият брой лица

предадени на съд по делата образувани за престъпления по чл. 354а от НК, по които
предмета на престъпно посегателство с оглед на вида, количеството, стойността си,
както и останалите имащи отношение към индивидуализацията на наказанието
обстоятелства, сочат на по-ниска обществена опасност на деянието и дееца.
Условното осъждане в процентно отношение е намаляло с 6% спрямо средното за
предходния три годишен период (62 %). От осъдените през 2016 г. на 59 лица е
наложено наказание лишаване от свобода до три години, което включва и броя на
условно осъдените. На 12 лица е наложено наказание лишаване от свобода от три до
10 години, на 4 лица от 10 до 30 години и на 2 лица друго наказание.
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През 2015 г. в Окръжния съд са постановени общо 35 присъди и свършените с
одобрени споразумения дела са общо 34.
По постановените 35 бр. присъди и 34 бр. споразумения, осъдените лица са:
По гл. II Престъпления против личността – са предадени на съд 14 лица, от
които осъдени 13 и 1 лице е оправдано. Осъдените са с присъди както следва: 6 бр. на
лишаване от свобода до 3 години, в т.ч. 5 бр. с приложено условно осъждане, 2 лица
са осъдени на до 10 г. лишаване от свобода, 2 лица на до 30 години лишаване от
свобода, 2 лица на доживотен затвор и 1 лице с друго наказание.
По гл. V Престъпления против собствеността – са предадени на съд са 14 лица,
от които осъдени 14. Осъдените са с присъди както следва: 11 бр. на лишаване от
свобода до 3 години, в т.ч. 11 бр. с приложено условно осъждане, 1 лице е осъдено на
до 10 г. лишаване от свобода, 1 лице на до 30 години лишаване от свобода и 1 лице с
друго наказание.
По гл. VІ Престъпления против стопанството – са предадени на съд са 16 лица,
от които осъдени 16. Осъдените са с присъди както следва: 13 бр. на лишаване от
свобода до 3 години, в т.ч. 11 бр. с приложено условно осъждане, 2 лица са осъдени
на до 10 г. лишаване от свобода, 1 лице на до 30 години лишаване от свобода.
По гл. VII Престъпления против фин. и данъчна система – са предадени на съд
са 4 лица, от които осъдени 4. Осъдените са с присъди както следва: 4 бр. на
лишаване от свобода до 3 години, в т.ч. 4 бр. с приложено условно осъждане.
По гл. VIII Престъпления против дейността на държавни органи, обществени
организации и лица изпълняващи публични функции – са предадени на съд са 21
лица, от които осъдени 11 лица, 1 лице е оправдано и по отношение на по отношение
на 9 лица, делото е прекратено и върнато за доразследване. Осъдените са с присъди
както следва: 10 бр. на лишаване от свобода до 3 години, в т.ч. 8 бр. с приложено
условно осъждане и 1 лице с друго наказание.
По гл. ХІ Общоопасни престъпления – са предадени на съд са 30 лица, от които
осъдени 28 лица по отношение на 2 лица, делото е прекратено и върнато за
доразследване. Осъдените са с присъди както следва: 24 бр. на лишаване от свобода
до 3 години, в т.ч. 13 бр. с приложено условно осъждане, 3 лица са осъдени на до 10
г. лишаване от свобода и 1 лице с друго наказание.
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През 2015 г. са предадени на съд 108 лица, осъдени 94 лица и 3 лица са
оправдани.

Оправдателни присъди
Окръжен съд – Велико Търново
През 2017 година в Окръжен съд – Велико Търново няма първоинстанционни
оправдателни присъди. От общия брой съдени лица няма и оправдани лица. По част
от разглежданите НОХД няма постановени все още присъди.
През 2016 година в Окръжен съд – Велико Търново няма постановени изцяло
оправдателни присъди. От общия брой съдени лица има 2 обрадвани лица.
През 2015 г. е постановена само една оправдателна присъда по НОХД №
55/2014 г. на ВТОС.
При сравнителния анализ за периода от три години се констатират ниски
стойности на постановените оправдателни присъди, спрямо общия брой приключени
наказателни дела. За 2014 г. е налице постановена една изцяло оправдателна
присъда, която е потвърдена от въззивната инстанция, което 1.5 % от приключените
дела. За 2015 г. е постановена също една оправдателна присъда, което е 1.8 % от
приключените дела, която е потвърдена инстанционната проверка. През 2016 г. и
2017 г. няма постановени изцяло оправдателни присъди, като през 2016 г. има са
частично оправдателна присъда.
Окръжен съд – Габрово
През

2017 година са постановени две изцяло оправдателни присъди:

оправдателната присъда, постановена на 10.04.2017 г., по НОХД № 38/2016 година, е
по обвинение за извършено престъпление по чл. 123, ал. 1 от НК; същата е
протестирана и не е влязла в законна сила; оправдателната присъда, постановена на
03.04.2017 г., по НОХД № 109/2016 г., е по обвинение за извършено престъпление по
чл. 252, ал. 2, пр. 1 и 2, вр. с ал. 1 от НК; Същата е протестирана и обжалвана и също
не е влязла в законна сила.
Оправданите лица по двете присъди са общо две.

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА АПЕЛАТИВЕН СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2017 г.

191|368

През 2016 година са постановени три изцяло оправдателни присъди по
наказателни общ характер дела и едно оправдателно решение по административно
наказателно дело.
Оправдателната присъда, постановена по НОХД № 113/2015 година, е по
обвинение за извършено престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 12, във вр. с чл. 115 и при
условията на чл. 29, ал. 1, б. „а” от НК. Същата е потвърдена от ВТАС и ВКС и е
влязла в законна сила на 19.12.2016 година; оправдателната присъда, постановена по
НОХД № 121/2015 година, е по обвинение за извършено престъпление по чл. 149, ал.
5, т. 3, вр. с ал. 1 и при условията на чл. 29, ал.1 от НК, като същата не е
протестирана и е влязла в законна сила на 04.05.2016 година; оправдателната
присъда, постановена по НОХД № 1/2016 година, е по обвинение за извършено
престъпление по чл. 343, ал. 3 от НК. Същата е протестирана, като делото е
насрочено от ВТАС за 03.04.2017 година; оправдателното решение, постановено по
АНД № 9/2016 година, по обвинение за извършено престъпление по чл. 255, ал. 4 от
НК, е потвърдено от ВТАС и е влязло в сила на 07.07.2016 година.
Оправданите лица, с влезли в сила съдебни актове, са общо 3 - по обвинения за
извършени престъпления по чл. 116 от НК, по чл. 149, ал. 5 от НК и по чл. 255, ал. 4,
вр. с ал. 1 от НК.
През 2015 година са постановени: две изцяло оправдателни присъди, една
присъда, с която са оправдани две непълнолетни лица, от общо три, предадени на съд
и едно оправдателно решение по административно наказателно дело.
Оправдателната присъда, постановена на 30.03.2015 година, по НОХД № 2/2015
година, е по обвинение за извършено престъпление по чл. 354а, ал.2 от НК. Същата е
потвърдена от ВТАС и ВКС и е влязла в законна сила; Оправдателната присъда,
постановена на 11.05.2015 година, по НОХД № 19/2015 година, е по обвинение за
извършено престъпление по чл. 255, ал. 1, т. 2 от НК. Същата не е протестирана и е
влязла в законна сила; Оправдателната присъда по отношение на две лица,
постановена на 23.03.2015 година, по НОХД № 3/2015 година, е по обвинение за
извършени от тях като непълнолетни престъпления по чл. 354а, ал. 1 от НК. Същата е
протестирана в тази й част, но е потвърдена от ВТАС и ВКС - решението е от
02.02.2016 г.; Оправдателното решение, постановено на 09.11.2015 година, по АНД №
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55/2015 година, по обвинение за извършено престъпление по чл.255, ал.4 от НК, е
отменено от ВТАС и делото е върнато за ново разглеждане.
Оправданите лица, с влезли в сила съдебни актове, са общо 4 - 3 по обвинения
за извършени престъпления по чл. 354а от НК и 1 лице – по чл. 255, ал. 1 от НК.
Окръжен съд - Ловеч
През 2017 година има постановена 1 оправдателна присъда, която не е влязла в
сила.
През 2016 година по разгледаните и приключени НОХД в Окръжен съд Ловеч
има постановени две оправдателни присъди.
През 2015 година по разгледаните и приключени наказателни общ характер
дела в Окръжен съд Ловеч няма постановени оправдателни присъди.
Окръжен съд – Плевен
Влезли в сила са 5 оправдателни присъди.
Като причина за оправдателната присъда може да се посочи достигането до
друг фактически извод след провеждане на съдебното следствие за авторството на
деянието или за липса на деяние /НОХД № 642/2016 г., № 379/2014 г. № 962/2016 г.
№ 420/2017 година/, оправдаване по първоначалното обвинение по чл. 115 от НК и
прилагане на чл. 325 от НК /№ 285/2015 г./. Различното приемане на фактическата
обстановка от тази предложена от прокурора е след проведеното съдебно следствие и
анализа на събраните доказателства.
През 2016 г. са постановени 3 оправдателни присъди.
Като причина за оправдателната присъда може да се посочи достигането до
друг фактически извод след провеждане на съдебното следствие за авторството на
деянието. Различното приемане на фактическата обстановка от тази предложена от
прокурора е след проведеното съдебно следствие и анализа на събраните
доказателства.
През 2015 г. има влязла в сила 1 оправдателна присъда, но има три
постановени оправдателни присъди, те обаче не следва да бъдат коментирани защото
няма влязъл в сила окончателен съдебен акт.
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Окръжен съд - Русе
През 2017 г. по отношение на 4 лица са постановени оправдателни присъди,
както следва:
По НОХД № 410/2016 г. с докладчик съдия Росица Радославова, по което е било
повдигнато обвинение за престъпление по чл. 252, ал. 2, пр. 1 и 2, във вр. с чл. 252,
ал. 1 от НК. Съдът го е признал за невинен, защото доказателствата не обосновават в
достатъчна степен обвинението от обективна и субективна страна. Против присъдата
е постъпил протест. Делото е изпратено на ВТАС и към датата на изготвяне на
доклада не е върнато.
По НОХД № 713/2016 г. с докладчик съдия Милена Пейчева, по което е било
повдигнато обвинение за престъпление по чл. 249, ал.1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК. Съдът
го е признал за невинен, защото доказателствата не обосновават в достатъчна степен
обвинението от обективна и субективна страна. Против присъдата е постъпил протест.
Делото е изпратено на ВТАС и присъдата е потвърдена.
По НОХД № 264/2017 г. с докладчик съдия Свилен Сирманов, по което е било
повдигнато обвинение за престъпление по чл. 252 ал. 2 пр. 1 и 2, във вр. с чл.252 ал.
1 от НК, чл. 256 ал.2 пр.3, вр. ал.1 пр.1, вр. чл.18 ал.1 от НК. Съдът го е признал за
невинен, защото доказателствата не обосновават в достатъчна степен обвинението от
обективна и субективна страна. Против присъдата е постъпил протест. Делото е
изпратено на ВТАС и към датата на изготвяне на доклада не е върнато.
По НОХД № 469/2017 г. с докладчик съдия Александър Иванов, по което е било
повдигнато обвинение за престъпление по чл.343, ал.1, б “в”, във връзка с чл.342,
ал.1, пр.3 от НК. Съдът го е признал за невинен, защото констатира, въз основа на
установеното по фактите, че с действията си на процесната дата, подсъдимият не е
осъществил каквото и да е престъпление от предвидените в НК. Против присъдата е
постъпил протест. Делото е изпратено на ВТАС и към датата на изготвяне на доклада
не е върнато.
При сравнителния анализ за периода от три години се констатират ниски
стойности на постановените оправдателни присъди, спрямо общия брой приключени
наказателни дела. За 2016 г. е налице постановена една изцяло оправдателна
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присъда, която е изменена от въззивната инстанция. През 2015 г. няма постановена
оправдателна присъда.
През настоящата година тенденцията за задълбочаване на фактическата
сложност на делата продължава. Динамиката в икономическите отношения са
отразява в разкритата престъпност. Касае се за интензивни престъпни прояви,
извършени в различни форми на съучастие. Свободното движение през границата на
подсъдими и свидетели, допълнително усложнява развитието на съдебния процес. По
част от делата съдиите използват международните способи за наказателно-правно
сътрудничество, което обаче ангажира време и бюджетен ресурс.

Дела с обществен интерес
Окръжен съд – Велико Търново.
По описа на Окръжен съд – Велико Търново има едно наказателно общ характер
дело, което да са включени в списъка на ВСС за делата с обществен интерес.
Окръжен съд – Габрово.
През

2017

година

са

разгледани

първоинстационни

наказателни

дела,

образувани по внесен от прокуратурата обвинителен акт или по споразумение, с
обвинения за извършени престъпления от общ характер, представляващи по-голям
обществен интерес за съдебния район, по които съдебният акт е влязъл в законна
сила, както следва:
За извършени престъпления по чл.199, ал.1 от НК /грабеж/:
НОХД №17/2017 г., с докладчик съдия Минков, приключило на 27.02.2017
година, по реда на глава 27 от НПК, с осъдителна присъда за извършено
престъпление по чл.199 ал.1, т.4 от НК - грабеж при условията на опасен рецидив, за
единия подсъдими, като същият е осъден на две години и шест месеца лишаване от
свобода, при строг режим и за извършено престъпление по чл.215, ал.2, т.4 от НК – за
другия подсъдим, който е осъден на една година лишаване от свобода, при строг
режим;
НОХД № 127/2017 г., с докладчик съдия Попов, приключило на 18.12.2017
година, по реда на глава 27 от НПК, с осъдителна присъда за извършено
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престъпление по чл.199, ал.1, т. 4, вр. с чл.198, ал.1 от НК, с която на подсъдимия е
наложено наказание три години и четири месеца лишаване от свобода, при строг
първоначален режим;
НОХД № 25/2017 г., с докладчик съдия Попов, приключило с одобрено
споразумение за извършени престъпления по чл.199, ал.1 т. 4 от НК /грабеж при
условията на опасен рецидив/, по чл.144, ал.3, вр. с ал.1 от НК и по чл. 216, ал.1 от
НК, с което на подсъдимия е наложено общо наказание от една година и осем месеца
лишаване от свобода, при строг първоначален режим;
За извършени престъпления по чл. 249, ал. 1 от НК /противоправно използване
на платежен инструмент/:
НОХД № 24/2017 г., с докладчик съдия Василева, приключило на 05.04.2017
година, по реда на глава 27 от НПК, с осъдителна присъда, с която на подсъдимия е
наложено наказание от една година, изпълнението на което е отложено за срок от 3
години, при условията на чл.66 ал.1 от НК;
НОХД № 40/2017 г., с докладчик съдия Василева, приключило на 12.06.2017
година, по реда на глава 27 от НПК, с осъдителна присъда, с която подсъдимият е
осъден на две години лишаване от свобода, отлагане изпълнението на наложеното
наказание за срок от четири години, както и глоба в размер на 2000 лева;
НОХД № 42/2017 г., с докладчик съдия Костова, приключило на 26.06.2017
година, по реда на глава 27 от НПК, с осъдителна присъда, с която на подсъдимия е
осъден на две години и осем месеца лишаване от свобода и глоба в размер на 500
лева. След обжалване ВТАС е изменил присъдата, като е намалил наложеното
наказание лишаване от свобода на две години;
За извършени престъпления по чл. 255 от НК /укриване на данъчни
задължения/ и чл. 256 от НК /получаване от ДБ на неследваща се парична сума в
големи размери/:
НОХД № 70/2016 г., с докладчик съдия Василева, приключило по общия ред на
16.05.2017 година, с осъдителна присъда, с която на подсъдимия, за извършено
престъпление по чл.256, ал.2, вр. с ал.1 от НК, е наложено наказание една година
лишаване от свобода, при общ режим на изтърпяване;
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НОХД № 37/2017 г., с докладчик съдия Василева, приключило на 09.06.2017
година, по реда на глава 27 от НПК, с осъдителна присъда за извършено
престъпления по чл.255, ал.3, вр. с ал.1, т.6 от НК, с която на подсъдимия е наложено
наказание една година и шест месеца лишаване от свобода, изпълнението на което е
отложено за срок от три години, при условията на чл.66, ал.1 от НК;
За извършени престъпления по чл.278, ал.6 от НК /незаконно държане на
археологически обекти/:
НОХД № 3/2017 г., с докладчик съдия Попов, приключило на 24.03.2017 година,
по общия ред, с осъдителна присъда, с която на подсъдимия е наложено наказание от
три месеца лишаване от свобода, изпълнението на което е отложено за срок от три
години, при условията на чл.66 от НК, както и глоба в размер на 3000 лева;
НОХД № 121/2017 г., с докладчик съдия Костова, приключило на 18.12.2017
година, по реда на глава 27 от НПК, с осъдителна присъда, с която на подсъдимия е
наложено наказание от осем месеца лишаване от свобода, изпълнението на което е
отложено за срок от три години, при условията на чл.66 от НК, както и глоба в размер
на 3000 лева;
За извършени общоопасни престъпления по чл.354а от НК /наркотични
вещества/:
НОХД № 65/2017 г., с докладчик съдия Костова, приключило на 23.08.2017
година, с одобрено споразумение за извършени престъпления по чл. 354а, ал. 1 от НК
за идния от подсъдимите и по чл. 354а, ал. 3 от НК - за другия, внесено след
образуване на делото по обвинителен акт, на основание чл. 384 от НПК, с което на
подсъдимите е наложено наказание две години и шест месеца лишаване от свобода и
5000 лева глоба - за първото престъпление и една година лишаване от свобода,
изпълнението на което е отложено за срок от три години, при условията на чл.66 от
НК - за второто престъпление.
До края на отчетната година не са влезли в сила постановените осъдителни
присъди за извършени престъпления по чл.116, ал.1 от НК /по две НОХД/, по чл.124
от НК, по чл.199, ал.1 от НК и по чл.252, ал.2 от НК, по чл.343, ал.3 от НК и по
чл.354а, ал.1 от НК, с наложени наказания доживотен затвор и лишаване от свобода
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над три години, както и значителни по размер глоби, като разгледаните дела са
представлявали значим обществен интерес за съдебния окръг.
Окръжен съд – Ловеч.
През годината са постъпили 7 дела от включените в указанията на ВСС, които
са със значим обществен интерес. Те са с предмет наркотични вещества и прекурсори,
като по тях е постигнато споразумение.
Извън посочените дела, но със завишен обществен интерес е НОХД № 221/15
год. срещу бившия кмет на Община Тетевен Милен Ганев за престъпления чл.282,
ал.2, пр. 1 и 2, чл.205, ал.1, т.3 от НК и бившия зам. кмет на Община Тетевен Детелин
Пърлев за престъпления чл.310, ал.1, чл.308, ал.1, 283, пр.2 от НК.
Окръжен съд – Плевен.
Няма данни в доклада.
Окръжен съд – Русе.
Изпълняват се указанията дадени с решение на ВСС /по Протокол №
39/08.10.2008 г./ относно организацията за отчитане на образуването и движението
на дела със завишен обществен интерес. Според последните указания на ВСС, на
ежемесечно отчитане подлежат само делата със завишен обществен интерес,
поместени в Списък 1 – дела, наблюдавани от Европейската комисия.
През 2017 г. продължи ежемесечната проверка за постъпване на дела със
завишен обществен интерес – организирана престъпност, особено тежки убийства,
изпиране на пари, престъпления свързани със средства от фондовете на Европейски
съюз, корупция, документни, данъчни и финансови измами, престъпления извършени
от народни представители, ръководители и членове на независими институции
създадени със закон, кметове, председатели на общински съвети и т.н
През отчетния период не са постъпвали дела със завишен обществен интерес.
През 2017 г., във връзка със Заповед № 474/01.03.2017 г. на председателя на
ВКС и със създаването на Единен каталог на корупционните престъпления (ЕККП),
започна ежемесечното отчитане на дела за корупционни престъпления и такива,
свързани с организирана престъпност, както и информация за постановените съдебни
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актове по тях. До 3-то число на всеки месец, в Окръжен съд – Русе се изготвя справка
относно тези дела, която се изпраща на Апелативен съд – Велико Търново за
обобщаване на резултатите от апелативния район и изпращане на информацията на
ВКС.
На сайта на ВКС ежемесечно се публикува списък на предстоящите за
разглеждане дела от ЕККП, както и решенията, постановени по дела за корупционни
престъпления и по дела за организирана престъпност.
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Граждански и търговски дела
Постъпление на делата и сравнителен анализ
Окръжен съд – Велико Търново.
Гражданските дела първа инстанция за разглеждане през отчетната година са
били

общо

538,

като

тук

се

включват

първоинстанционни

граждански,

първоинстанционни частни граждански, търговски и частни търговски дела, както и
разгледаните жалби за бавност. От тези дела 395 са новообразувани, 2 са върнати за
ново разглеждане под нов номер и 6 са продължили под същия номер. Останалите
несвършени от предходни периоди граждански дела първа инстанция са 143. В
сравнение с 2016 г. общо делата за разглеждане са били 499 броя, а през 2015 г.
общият брой първоинстанционни дела за разглеждане са били 511 дела за
разглеждане. Налице е тенденция на увеличение броя на първоинстанционните
граждански дела за разглеждане.
Наблюдава се устойчивост при броя на висящите граждански дела първа
инстанция от предходни периоди /броят им варира от един – два броя разлика/ и
значително намаление на броя на висящите търговски дела, като от 102 висящи
търговски дела в началото на 2016 г. броят им е 80 в началото на 2017 г. Налице е
тенденция на значително завишаване броя на новопостъпилите търговски дела. През
2015 год. Новопостъпилите търговски дела са били 178 броя, през 2016 година броят
им е нараснал на 184 през 2016 г., а през 2017 година броят им е нараснал на 247
броя – с 63 броя повече.
Първоинстанционните граждански дела, без частните граждански, жалбите за
бавност, търговските и частните търговски бележат лек спад като бройка за
последните три години, като се касае за 8 дела по - малко от образуваните през
2016г. и 14 дела по- малко в сравнение с 2015 г.
През отчетния период не са разглеждани административни дела по реда на § 4
от ПЗР на АПК.
Частните граждански дела /без жалбите за бавност/ са общо 22, от които 22
новопостъпили, като се наблюдава увеличение в сравнение с 2016 г., когато броят на
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частните граждански дела е бил 17 и намаление спрямо 2015 год., когато броят им е
бил 31.
През 2017 год. Общият броя търговските дела за разглеждане са 331, от които
80 останали несвършени от предходни периоди и 251 новопостъпили. Отчита се
тенденция на увеличение на броя на тези дела. През 2016 г. са постъпили нови 186
броя дела и с останалите несвършени от предходната година 102 броя търговски дела
общият им брой за разглеждане е бил 288. През 2015 год. са постъпили нови 181 броя
дела и с останалите несвършени от предходната година 103 броя търговски дела
общият им брой за разглеждане е бил 284.
Разгледаните фирмени дела през 2017 година са 44 броя, от които всичките 44
броя са новопостъпили. В сравнение с предходни години, може да се заключи, че
броят на постъпилите фирмени дела през последните две години е устойчив. През
2015 год. Новопостъпилите и разгледани фирмени дела са 46 броя, а през 2016 год.
тези дела са били 45 броя.
Окръжен съд – Габрово.
Броят на постъпилите в Окръжния съд първоинстанционни граждански дела
през 2017 година е 64, през 2016 година е бил 76, а през 2015 година е бил 97, като с
останалите висящи в началото на отчетния период 24 дела, делата за разглеждане от
този вид са били общо 88, при 109 за 2016 година и 119 за 2015 година. Следва да се
отчете тенденция към намалено средногодишно постъпление. С най-голям дял са
делата, образувани по искове по СК и ЗЛС - 47 дела и по облигационни искове – 39
дела.
През 2017 година са постъпили общо 79 търговски дела, при 44 за 2016 година
и 75 за 2015 година, като тези данни сочат на увеличение, след значителното за
съдебния район намалено постъпление през 2016 година, като общият брой на делата
за разглеждане от този вид, с останалите 23 висящи в началото на периода, е бил
102, при 79 за 2016 година и 98 за 2015 година. С най-голям дял от тях са делата,
образувани по искове за права, породени от търговска сделка - 34 дела, делата,
образувани по жалби по ЗТР - 18 дела и делата за несъстоятелност - 16 дела, спрямо
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14 през 2016 година и 13 през 2015 година, като съпоставката сочи на тенденция към
устойчивост на тези дела.
През отчетната година са образувани общо 33 първоинстанционни частни
граждански и търговски дела, при 29 за 2016 година и 48 за 2015 година – тенденция
на устойчиво постъпление спрямо предходните години. Основно са образувани такива
по искания за допускане на обезпечение, общо 27, от които 10 частни търговски дела.
През 2017 година са постъпили 22 фирмени дела, образувани по искания за
вписване на сдружения с нестопанска цел и фондации. Освен тях през годината са
постановени и общо 70 решения за промени по фирмени дела.
Окръжен съд – Ловеч.
Забелязва се незначително увеличение на постъпилите за разглеждане
първоинстанционни граждански и търговски дела за 2017 г., които са със 9 дела
повече в сравнение с 2016 год. и с 35 по-малко в сравнение с 2015 г.

Първоинстанционни Гр.дела - Постъпили
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Броят на постъпилите за разглеждане първоинстанционни граждански дела е с
14 повече в сравнение с 2016 г. и с 21 по-малко в сравнение с 2015 г.
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Търговски дела - Постъпили
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От данните в таблицата може да се направи извод, че през 2017 год. е налице
намаление на постъпилите за разглеждане търговски дела с 5 броя в сравнение с 2016
г. и 14 бр. в сравнение с 2015 г.
По предмет разгледаните граждански и търговски дела първа инстанция са
както следва:
Искове по СК – 30 /с 10 дела повече спрямо 2016 год./. От така отчетените дела
12 са за произход, 16 дела за осиновяване и 2 с правно основани чл.105 от СК.
Искове за поставяне под запрещение – 8 броя, т.е. с 1 по-малко от предходната
година.
Облигационни искове – 33 дела, с 6 повече от предходната година.
Несъстоятелност – 43 или с 19 повече спрямо предходната година.
Искове по Търговския закон – 123 или с 7 повече спрямо предходната година.
Искове по чл.74, ал.2 от ЗОПДНПИ /отм./ – 1 новообразувано.
Искове по ЗОДОВ – 13 дела или с 3 повече от предходната година.
Допускане на обезпечения на бъдещи искове – 28 дела или с 5 по-малко от
предходната година.
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През отчетната година гражданските и търговски състави са постановили и 76
решения за промени по фирмени дела, които не са отразени в таблицата с оглед
утвърдените нови форми на статистическите отчети.
Окръжен съд – Плевен.
През 2017 г. са стояли за разглеждане общо 536 първоинстанционни
граждански и търговски дела (195 граждански и 341 търговски дела), от които 148
дела са били висящи в началото на отчетния период, а 388 дела са постъпили през
2017 г.
През 2016 г. са стояли за разглеждане общо 534 първоинстанционни
граждански и търговски дела (203 граждански и 331 търговски дела), от които 137
дела са били висящи в началото на отчетния период, а 397 дела са постъпили през
2016 г.
През 2015 г. са стояли за разглеждане общо 606 (235 гр. и 371 т. дела)
първоинстанционни граждански и търговски дела, от които 167 дела са били висящи в
началото на отчетния период, а 439 дела са постъпили през 2015 г.
Очерталата се трайна тенденция за намаление на стоящите за разглеждане
дела от този вид през последните години е спряна, като броя на разгледаните дела от
този вид е запазен, с минимално намаление на гражданските и увеличение на
търговските дела.
През 2017 г. са стояли за разглеждане общо 13 частни граждански дела без
жалби за бавност, които са постъпили през годината.
През 2016 г. са стояли за разглеждане общо 11 частни граждански дела без
жалби за бавност, които са постъпили през годината.
През 2015 г. са стояли за разглеждане общо 9 частни граждански дела без
жалби за бавност, като 8 са постъпили през годината.
През 2017 г. са стояли за разглеждане общо 4 жалби за бавност, като всички са
постъпили през годината.
През 2016 г. са стояли за разглеждане общо 4 жалби за бавност, като всички са
постъпили през годината.
През 2015 г. са стояли за разглеждане общо 1 жалби за бавност, като тя е
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постъпила през годината.
През 2017 г. са стояли за разглеждане общо 122 фирмени дела, които са
постъпили през 2017 г.
През 2016 г. са стояли за разглеждане общо 196 фирмени дела, които са
постъпили през 2016 г.
През 2015 г. са стояли за разглеждане общо 37 фирмени дела, които са
постъпили през 2015 г.
Окръжен съд – Русе.
Висящите граждански първоинстанционни дела към 01.01.2017 г. са били
79. За сравнение: за 2016 г. – 67 и за 2015 г. – 87.
Постъпилите през 2017 г. първоинстанционни граждански дела са 170 гр. дела и
18 ч. гр. д., общо постъпили 188, всичко за разглеждане 267. За сравнение: за 2016 г.
– 169 гр. дела и 13 ч. гр. д., общо 182, всичко за разглеждане 300, за 2015 г. – 191 гр.
дела и 12 ч. гр. д., общо 203, всичко за разглеждане 290.
От общо постъпилите 170 първоинстанционни граждански дела по видове са
както следва: за 2017 г. – искове по СК – 81, облигационни искове – 59 и др.искове
30; за 2016 г. – искове по СК – 85 бр., облигационни искове – 60 бр., други искове –
24; за 2015 г. – искове по СК – 55 бр., облигационни искове – 80 бр. и др.искове 56
бр.
През 2017 г. са постъпили 3 бр. молби за определяне на срок при бавност, 2 бр.
от РРС и 1 бр. от БРС, като двете са оставени без уважение, а производството по
другата е прекратено.
При сравнителния анализ на постъпилите първоинстанционни граждански дела
се

наблюдава

тенденция

на

увеличение

спрямо

средното

за

наблюдавания

тригодишен период на исковете по СК с 9 %, намаление на облигационните искове с
11%, както и намаление на другите искове със 19 %.
През 2017 г. постъплението от искови молби, подлежащи на разглеждане по
специалния ред на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди е 5 бр.
Те се характеризират с определена фактическа и правна сложност на отделните
казуси. По голямата част от претенциите се основават на хипотезите на чл.2, ал.1, т.1
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и 2 от ЗОДОВ. От статистиката са извлечени данни за постъплението им, както
следва: за 2016г. – 9 бр., за 2015г. – 9 бр., средно за тригодишния период – 8 бр.
Видно е, че през отчетния период постъплението на този вид е намаляло спрямо
средното за наблюдавания тригодишен период.
Висящите търговски дела към 01.01.2017 г. са 70 бр. За сравнение: за 2016г. –
68 бр.; за 2015 г. – 55 бр. Постъпилите през 2017 г. първоинстанционни търговски
дела са 136 бр. т. дела и 50 бр.ч.т.д., общо постъпили 186 бр., всичко за разглеждане
256 бр. За сравнение: за 2016 г. – 176 бр. т. дела и 61 бр. ч.т.д., общо постъпили 237
бр., всичко за разглеждане 305 бр.; за 2015 г. – 152 бр. т. дела и 54 бр. ч.т.д., общо
постъпили 206 бр., всичко за разглеждане 261 бр.
От общо постъпилите 136 бр. първоинстанционни търговски дела, искове по
спорове между търговци са 113 бр., а дела образувани по молби за откриване на
производство по несъстоятелност – 23 бр. За сравнение: за 2016 г. – спорове между
търговци 154 бр., производства по несъстоятелност 22 бр.; за 2015 г. – спорове между
търговци 131 бр., производства по несъстоятелност 21 бр.
През 2017 г. постъплението е намаляло с 22% за първоинстанционни търговски
дела и първоинстанционни частни търговски дела в сравнение с 2016 г. Като цяло
търговските дела за разглеждане през 2017 г. са намалели спрямо средния брой за
последния три години /274 бр./ със 7 %.
При търговските дела средногодишното постъпление на един съдия е 46.5 бр., а
средномесечното на база отработени човекомесеци – 4.04 бр. дела.
Висящите граждански първоинстанционни дела към 01.01.2016 г. са били
67. За сравнение: за 2015 г. – 87, за 2014 г. – 79 и за 2013 г. – 80.
Постъпилите през 2016 г. първоинстанционни граждански дела са 169 гр. дела и
13 ч.гр.д., общо постъпили 182, всичко за разглеждане 249 бр. За сравнение: за 2015
г. – 191 гр. дела и 12 ч.гр.д., общо 203, всичко за разглеждане 290; за 2014 г. – 199
гр. дела и 17 ч.гр.д., общо постъпили 216, всичко за разглеждане 295; за 2013 г. – 204
гр. дела и 16 ч.гр.д., общо 220, всичко за разглеждане 300.
От общо постъпилите 169 първоинстанционни граждански дела по видове са
както следва: за 2016 г. – искове по СК – 85, облигационни искове – 60, други искове
– 24; за 2015 г. – искове по СК – 55, облигационни искове – 80 и др. искове 56; за
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2014 г. – искове по СК – 56, облигационни искове – 86 и др. искове 57 и за 2013 г. –
искове по СК – 58, облигационни искове – 70, други искове – 76.
През 2016 г. постъплението на първоинстанционни граждански дела е намалено
в сравнение с 2015 г. с 10 %. Постъпилите първоинстанционни, включително частни,
граждански дела през последната година са намалели с 16 % в сравнение със
средногодишното постъпление за предходните три години.
При сравнителния анализ на постъпилите първоинстанционни граждански дела
се наблюдава тенденция на увеличение спрямо средното за предходните три години
на исковете по СК с 34 %, намаление на облигационните искове с 25 %, както и
намаление на другите искове с 38 %.
През 2016 г. постъплението от искови молби, подлежащи на разглеждане по
специалния ред на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди е 9. Те
се характеризират с определена фактическа и правна сложност на отделните казуси.
По голямата част от претенциите се основават на хипотезите на чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2
от ЗОДОВ. От статистиката са извлечени данни за постъплението им, както следва: за
2015 г. – 9, за 2014 г. – 9, за 2013 г. – 8, средно за тригодишния период – 9. Видно е,
че през отчетния период постъплението на този вид е запазено спрямо средното за
предходните три години.
Висящите търговски дела към 01.01.2016 г. са 68. За сравнение: за 2015 г. – 55;
за 2014 г. – 56 и за 2013 г. – 84.
Постъпилите през 2016 г. първоинстанционни търговски дела са 176 т. дела и
61 ч. гр. д., общо постъпили 237, всичко за разглеждане 305. За сравнение: за 2015 г.
– 152 т. дела и 54 ч.гр.д., общо постъпили 206, всичко за разглеждане 261; за 2014 г.
– 153 т. дела и 57 ч.гр.д., общо постъпили 210, всичко за разглеждане 266 и за 2013 г.
– 167 т. дела и 49 ч.гр.д., общо постъпили 216, всичко за разглеждане 300.
От общо постъпилите 176 първоинстанционни търговски дела, искове по
спорове между търговци са 154, а дела образувани по молби за откриване на
производство по несъстоятелност – 22. За сравнение: за 2015 г. – спорове между
търговци 131, производства по несъстоятелност 21; за 2014 г. – спорове между
търговци 121, производства по несъстоятелност 32; за 2013 г. – спорове между
търговци 131, производства по несъстоятелност 36.
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През 2016 г. постъплението се е увеличило с 15 % за първоинстанционни
търговски дела и първоинстанционни частни търговски дела в сравнение с 2015 г.
Като цяло търговските дела за разглеждане през 2016 г. са се увеличили спрямо
средния брой за предходния три годишен период с 9 %.
Постъпление

на

гражданските

и

търговски

дела

в

окръжните

съдилища:

година

ВТОС

ГОС

ЛОС

ПОС

РОС

Общо

2015

1 730

699

779

1 338

1 383

5 929

2016

1 253

615

736

1 429

1 487

5 520

2017

1 309

561

840

1 306

1 256

5 272

Формалното сравнение на постъплението на гражданските и търговските дела
в окръжните съдилища на апелативния район сочи на колеблива тенденция към
намаление през тригодишния период, с изключение на Окръжен съд – Велико
Търново и Окръжен съд - Ловеч. Причината за общия спад на постъплението на
граждански дела и търговски дела, спрямо 2015 и 2016 година, посочена и в
докладите на окръжните съдилища, е в икономическия застой и намаляването на
активното население в градовете и общините в областите в апелативния район обстоятелства с общонационална значимост и извън пряката работа на съдилищата.

Брой свършени (решени) дела – в края на годината
Окръжен съд – Велико Търново.
От разгледаните първоинстанционни граждански дела през отчетния период са
свършени 116 броя дела, от които 56 броя или 48 % в срок до 3 месеца. С оглед
промененият от началото на 2016 г. начин на броене на сроковете за разглеждане на
гражданските дела сравнение би могло да се направи само спрямо 2016 г. С оглед по голямата продължителност, която се налага от законовите разпоредби при размяната
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на книжа по първоинстанционните граждански и търговски дела, както и предвид
спецификата на производството по тези дела, процентът на разгледаните такива в
тримесечния срок от датата на подаване на исковата молба до постановяване на
съдебния акт по делото е логично да бъде нисък. Все пак този процент за Окръжен
съд – Велико Търново,както за отчетния период – 2017 год., така и за предходната
2016 год. е около 50%, като за 2016г. дори е 52%, което дава основание да се
приеме, че не са налице съществени пропуски при критерия срочност на разглеждане
на първоинстанционните граждански дела. От разгледаните частни граждански дела
първа инстанция са свършени всички 22 дела, от които 22 или 100 % в тримесечния
срок.
Свършените през отчетната година търговски дела са 226 броя, от които 134
броя или 59% са свършени в срок до 3 месеца. През 2016 г. бройките са били, както
следва – 208 броя разгледани дела и 140 броя дела приключени в тримесечен срок,
като процентът на приключените в тримесечния срок е 67%. Прави впечатление, че
макар начинът на броене на срока за разглеждане на делата да е изменен, при
търговските дела бързината на разглеждане бележи съвсем лек спад. Предвид
отчетената тенденция на увеличение на постъпленията при този вид дела и с оглед
намалената численост на съдиите, работили през отчетния период, следва да се
заключи, че работата по търговски дела продължава да бележи значително
подобрение, като делата се разглеждат в разумен срок.
През годината са свършени всички 44 броя фирмени дела в срок до 3 месеца
или 100 %. В същия срок през предходните две години са били свършени постъпилите
фирмени дела.
От общо постъпилите през отчетния период 118 броя преписки за вписване на
нови обстоятелства по партидите на вписани в регистъра на юридическите лица с
нестопанска цел юридически лица в срок до 3 месеца са свършени 100 %.
От разгледаните първоинстанционни граждански в края на 2016 г. са свършени
общо 128 дела, от които 67 или 52 % в срок до 3 месеца. По отношение процента
свършени в тримесечния срок дела от този вид не би могло да се направи сравнение с
предходни години, тъй като начинът на броене на сроковете за разглеждане е
претърпял промяна. С оглед по-голямата продължителност, която се налага от
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законовите разпоредби при размяната на книжа по първоинстанционните граждански
и търговски дела, както и предвид спецификата на производството по тези дела,
процентът на разгледаните такива в тримесечния срок, броен от датата на подаване
на исковата молба до постановяване на съдебния акт по делото е логично да бъде
нисък. Все пак този процент за Окръжен съд – Велико Търново е над 50, което дава
основание да се приеме, че не са налице съществени пропуски при критерия срочност
на

разглеждане

на

първоинстанционните

граждански

и

търговски

дела.

От

разгледаните частни граждански дела първа инстанция са свършени всички 31 дела,
от които 31 или 100 % в тримесечния срок.
Свършените през отчетната година търговски дела са 208, от които 140 или 67
% в срок до 3 месеца. През 2015 г. бройките са били, както следва - 182 разгледани и
108 приключени в тримесечен срок, като процентът на приключените в тримесечния
срок е 59 %. Прави впечатление, че макар начинът на броене на срока за
разглеждане на делата да е изменен, при търговските дела бързината на разглеждане
се е увеличила с 18 %. От една страна това може да се дължи на факта, че през
годината са образувани 40 частни търговски дела и те всички са разгледани в срок до
един месец, но от друга страна общата бройка на разгледаните и приключени
търговски дела 2016 г. се е увеличила. Макар и при различен начин на отчитане на
срока за приключване на делата, при този вид дела се наблюдава значително
увеличение на процента свършени в тримесечния срок, както спрямо предходната
година, така и спрямо 2013 г. и 2014 г. Предвид отчетената тенденция на леко
увеличение на постъпленията при този вид дела и с оглед намалената численост на
съдиите, работили през отчетния период, следва да се заключи, че работата по
търговски дела във Окръжен съд – Велико Търново продължава да бележи значително
подобрение. Това се дължи на добрата подготовка на съдиите от двете граждански
отделения, придобитият професионален опит и възприемането на добри процесуални
практики при разглеждането и решаването на търговските дела. Големият материален
интерес по този вид дела е наложил като практика страните да използват всички
възможни средства на процесуална защита, което води до провеждането на голям
брой съдебни заседания по едно дело. Съдиите от Окръжен съд – Велико Търново са
наложили практика отлагането на заседанията да е за срок не по-дълъг от месец
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между две съдебни заседания (рядко този срок се надвишава и то най-вече заради
периода на съдебната ваканция или ако събирането на доказателства изисква това),
което допълнително допринася за бързината при разглеждане и решаване на делата,
а и говори за изключително добрата организация на работа на съдиите от
гражданските отделения.
През годината са свършени всички 45 фирмени дела в срок до 3 месеца или 100
%. В същия срок през предходните две години са били свършени постъпилите
фирмени дела.
През 2016 година от общо постъпилите 164 преписки за вписване на нови
обстоятелства по партидите на вписани в регистъра на юридическите лица с
нестопанска цел юридически лица в срок до 3 месеца са свършени 100 %, макар и
броят им да е увеличен спрямо предходните две години.
Окръжен съд – Габрово
Свършените първоинстанционни граждански дела през отчетната 2017 година
са 64, от които 40, или 63 %, в тримесечен срок, спрямо 85 свършени такива дела
през 2016 година, от които 70, или 82 %, в тримесечен срок и спрямо 86 за 2015
година, от които 79 % в този срок. От тях са свършени 36 - образувани по искове по
СК и ЗЛС, от които 23 в тримесечния срок и 25 - образувани по облигационни искове,
от които 13 в тримесечния срок.
Свършените търговски дела са 80, от които 43, или 54 %, в тримесечен срок,
при 56 свършени търговски дела за 2016 година, от които 31, или 55 %, в тримесечен
срок и спрямо 63 дела за 2015 година, от които 47, или 75 %, в тримесечния срок.
Тези данни сочат, че независимо от значителното увеличаване на постъпленията и
броя на делата за разглеждане от този вид, налице е запазване на срочността при
тяхното приключване с постановен съдебен акт.
Свършени са и 24 фирмени дела, образувани за вписване на сдружения с
нестопанска цел, фондации и читалища, като към тях следва да се прибавят и 70
постановени решения за промени по тези дела.

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА АПЕЛАТИВЕН СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2017 г.

211|368

Свършените частни граждански дела са общо 33, всички решени в тримесечния
срок, при 30 такива дела за 2016 година, от които 29, или 97 %, решени в тримесечен
срок и 50 за 2015 година, от които 49, или 98 %, решени в този срок.
Свършените първоинстанционни граждански дела през 2016 година са 85, от
които 70, или 82 %, в тримесечен срок, спрямо 86 за 2015 година, от които 79 % в
този срок. От тях са свършени 48, образувани по искове по СК и ЗЛС.
Свършените търговски дела са 56, от които 31, или 55 %, в тримесечен срок,
спрямо 63 дела за 2015 година, от които 47, или 75 %, в тримесечния срок и 85 дела
за 2014 година, от които 53 или 62 % в този срок. Тези данни сочат, че независимо от
намаляване на постъпленията и брой на делата за разглеждане от този вид, налице е
спад в срочността, дължащ се на комплекс от фактори, които не водят до негативна
оценка за работата на съда. В много редки случаи забавянето се е дължало на
пропуски и грешки на съдебни служители от съда и е свързано предимно с: трудности
при връчването на съобщения и своевременно призоваване на страните в други
градове в по-кратки срокове - особено характерни са случаите на забавяне е
връчването в гр. София, което е налагало да бъдат изисквани обяснения от съдебните
служители

и налагане на санкциите предвидени в ГПК; неправилно или неточно

посочени имена и адреси в исковите молби и жалби, което също затруднява и
отдалечава във времето възможността за връчване на съобщенията; не са малко и
случаите, когато служителят не може да намери достъп до седалището на търговеца
на вписания в търговския регистър адрес, което налага залепване на уведомление,
при което е необходимо да бъдат спазени регламентираните в ГПК срокове; все още
някои длъжностни лица при кметствата не оформят реквизитите на съобщенията
според изискванията на ГПК и не удостоверяват надлежното им връчване, което
налага повторно връчване и отлагане на съдебното заседание; ответниците физически лица много често не могат да бъдат намерени на посочения в исковата
молба адрес, както и на постоянния и настоящ адрес, което налага назначаването на
особен представител и е свързано с изпълнение на предвидената процедура –
определяне от АК на адвокат за особено представителство, съобщение до ищеца с
предоставяне на подходящ срок за заплащане на възнаграждението на адвоката и
последващо назначаване на определения адвокат, едва след което се пристъпва към
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размяна на книжата между страните; все по-често постъпват молби за предоставяне
на правна помощ по граждански дела и последващо обжалване на съдебните актове
за отказ да бъде предоставена; подадени нередовни искови молби, което налага
оставянето им без движение и предоставяне на срок за изправяне на нередовностите;
неизготвянето и непредставянето в срок на допуснатите съдебни експертизи, поради
несвоевременно внасяне на депозит; често определени от съда вещи лица отказват да
изготвят експертизите, поради прекалена ангажираност и други причини или
причиняват отлагане на делото поради невъзможност да се явят в съдебно заседание;
производствата по несъстоятелност се отличават с фактическа и правна сложност и
тяхното разглеждане и приключването им практически не може да се осъществи в
предвидените инструктивни срокове.
Свършени са и 39 фирмени дела, образувани за вписване на сдружения с
нестопанска цел, фондации и читалища, както и за адвокатско дружество (3), като
към тях следва да се прибавят и 98 постановени решения за промени по фирмени
дела и по ЗТР.
Свършените частни граждански дела са общо 30, от които 29, или 97 %, решени
в тримесечен срок, при 50 такива дела за 2015 година, от които 49, или 98 %, решени
в тримесечен срок, при 74 такива дела за 2014 година, решени на 100 % в този срок.
Окръжен съд – Ловеч.
Изнесените данни сочат за увеличаване с 5.54 % на свършените в 3-месечен
срок дела от този вид в сравнение с 2016 год. и с 15.79 % по-малко в сравнение с
2015 год.
През 2017 год. са свършени 63,86 % от търговските дела. За сравнение през
2016 год. са свършени 62.8 % от търговските дела, а през 2015 год. този процент е
67,5 %. 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.
Следва да се отбележи, че при тях също се наблюдава намаляване с 16.45 % на
свършените в 3-месечен срок дела от този вид в сравнение с 2016 год. и с 50.18 % помалко в сравнение с 2015 год.
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По отношение отчетеното намаление на свършените в 3-месечен срок търговски
дела с 16.45% в сравнение с 2016 г. и 50% в сравнение с 2015 г., както и понижаване
с 15.79% на свършените в 3-месечен срок първоинстанционни граждански дела в
сравнение с предходната 2015 г., не може да се направи категоричен извод, че е
налице отстъплението от постигнатите много добри резултати през 2015 г., касаещи
бързината на правораздаване. Това се дължи на факта, че съгласно решение на ВСС
по протокол № 9/28.01.2016 г., т.78.3, годишният статистически отчет на съда за 2015
г. беше изготвен, като сроковете за отчитане продължителността на разглеждане на
гражданските и търговски дела I-ва инстанция започва от датата на насрочване на
първото открито заседание. През 2016 година съгласно Методиката за контрол и
проверка на статистическите данни, отчитащи дейността на съдебните органи и
съдиите в Р България, срокът за разглеждане на гражданските и търговски дела I-ва
инстанция се отчита от датата на образуване на делото до решаването му по
същество.

Като

се

има

предвид

процедурата

за

размяна

на

книжа

по

първоинстанционните граждански и търговски дела, оставянето без движение на
исковите молби, множеството ответници по някои от тях, исканията за предоставяне
на правна помощ, освобождаване от държавни такси и привличане на трети лица,
предявяване на насрещни искове, необходимостта от назначаването и изготвяне на
заключения по допуснати експертизи, както и времето за постановяване на
определения по чл.140 и чл.374 от ГПК с оглед правната и фактическа сложност на
разглежданите дела, то срокът за отчитане на тяхното разглеждане в 3-месечен срок
от дата на образуване е непостижим при голям брой от тези дела. С решение от
протокол № 6 от 13.02.2018 г. на настоящия състав на СК на ВСС,

е приета

актуализираната Методика за контрол и проверка на статистическите данни, отчитащи
дейността на съдебните органи и съдиите на Република България и изменен начина на
отчитане на 3-месечните срокове по първоинстанционни граждански и търговски
дела.

Считано

от

01.01.2018

г.

продължителността

за

разглеждане

на

първоинстанционните граждански и търговски дела ще се установява от датата на
насрочване на първото открито съдебно заседание до решаването му по същество или
прекратяване и обявяването на съдебни акт в срочната книга на съда, като по този
начин ще се отчете действителното време за разглеждане и приключване на тези
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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

ще

отразят

действителната

бързина

на

правораздаване, както и положените от съдиите усилия за проучване на делата.
Причините за отлагане на първоинстанционните гражданските и търговски дела
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 или длъжностните лица по
призоваването. И през тази година се констатират трудности във връзка с връчването
на съобщенията и своевременното призоваването на страните в големите градове –
София, Пловдив, Варна в по-кратки срокове. Често се касае до неправилно или
непълно посочени адреси в исковите молби, жалби и др., от които започва съдебното
производство, а от друга страна лицата мигрират и съседите не винаги дават или имат
информация за тяхното местонахождение. Не 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 проблеми и в случаите, когато длъжностните лица при кметствата не
оформят реквизитите на съобщенията според изискванията на ГПК и не удостоверяват
надлежното им връчване, което налага даване на указания от съда и отлагане на
съдебните заседания.
Проблем, който води до удължаване висящността на гражданските и търговски
дела е, че ответниците – физически лица не могат да бъдат намерени на посочения в
исковата молба адрес, както и на постоянния или настоящ адрес, установен след
извършване на справка по реда на Наредба № 14. В тези случаи с оглед изискването
на процесуалния закон се налага назначаването на особен представител на страната
по чл. 47, ал. 6 от ГПК на разноски на ищеца. Изпращането на писмо до 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.
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На следващо място следва да се отбележи, че постъпилите от страните молби
по граждански дела за предоставяне на правна помощ или освобождаване от
внасянето на дължимата държавна такса, както и обжалване определенията на съда в
случай на отказ, е друга причина, която води до увеличаване висящността на
гражданските дела и невъзможност за приключването им в инструктивния 3 – месечен
срок.
През последните години се наблюдава тревожна тенденция за увеличаване
броя на постъпващи нередовни искови молби, което налага оставянето им без
движение и забавяне на съдопроизводството.
Често причина за отлагането на гражданските и търговски дела е неизготвянето
или непредставянето в срок на заключенията по допуснатите от съда експертизи,
което се дължи на несвоевременното внасяне от страните на определения от съда
депозит или представяне на платежния документ в деловодството на съда. Малкото на
брой вещи лица от определени специалности, тяхната ангажираност като експерти по
дела 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.
За дисциплинирането на страните и връчителите съдиите все по-често
използват правомощията си за налагане на глоби.
В Ловешкия окръжен съд има утвърдена практика по първоинстанционните
граждански и търговски дела, съдиите при постановяване на определенията по чл.140
от ГПК и чл.374 от ГПК да изготвят подробни проекти на доклади, което отнема
изключително много време, но изготвените съдебни актове не намират отражение в
статистическите данни.
За поредна година ще отбележа, че практическият опит на съдиите от
Ловешкия окръжен съд налага становището, че двойната размяна на книжа по
търговски дела води до съществено забавяне на съдопроизводството и не улеснява, а
затруднява произнасянето на съда в разумни срокове.
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по

несъстоятелност дела, които бележат увеличение през 2017 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 3месечния срок търговски дела. След приетото изм. и доп. по Протокол №
29/20.12.2016 г. на ВСС на Правилата за оценка натовареността на съдиите, през 2017
год. се въвеждаха кодове в СИНС, с които се отчиташе на годишна база броя
произнасяния на всеки съдия по разглежданите възражения по списъка на приетите
/неприети

вземания

в

производството

по

несъстоятелност,

възраженията

на

кредиторите в производството по чл.704, ал.4 от ТЗ, одобряване на сметките за
разпределение, решенията по чл.755, ал.1 ТЗ и чл.759, ал.1 ТЗ, издаване на
постановленията за възлагане по чл.717з от ТЗ, решенията за утвърждаване или отказ
за утвърждаване на плана по чл.707, ал.1 във вр. с ч.705, ал.1 от ТЗ, както и
решенията по чл.709, ал.1 от ТЗ. Тези актове, постановените от съдиите,
разглеждащи дела по несъстоятелност, няма да бъдат отчетени през 2017 г. с оглед
приетото решение от СК на ВСС решение от протокол № 5 от 06.02.2018 г., с което е
отложено с 6 месеца приемането на решението по смисъла на § 11 от ПЗР от
Правилата за отчитане на натовареността на съдиите, считано от 01.01.2018 г.
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Окръжен съд – Плевен.
През 2017 г. са свършени общо 384 дела, от които 149 граждански дела първа
инстанция и 235 търговски дела. В срок до три месеца са свършени 102 граждански
дела първа инстанция, което представлява 68% от общо свършените дела от този вид
и 105 търговски дела, което представлява 45% от общо свършените дела от този вид.
През 2016 г. са свършени общо 386 дела, от които 170 граждански дела първа
инстанция и 216 търговски дела. В срок до три месеца са свършени 115 граждански
дела първа инстанция, което представлява 67 % от общо свършените дела от този
вид и 141 търговски дела, което представлява 66 % от общо свършените дела от този
вид.
В Окръжен съд - Плевен като цяло не е налице забавяне на производството по
въззивни граждански дела и по граждански и търговски дела - първа инстанция.
През 2017 г. са свършени общо 13 частни граждански дела. От тях 12 дела са
решени в тримесечен срок, което представлява 92% от общо свършените дела от този
вид.
През 2016 г. са свършени общо 11 частни граждански дела. От тях 11 дела са
решени в тримесечен срок, което представлява 100 % от общо свършените дела от
този вид.
През 2015 г. са свършени общо 8 частни граждански дела. Всички дела са
решени в тримесечен срок, което представлява 100 % от общо свършените дела от
този вид.
През 2017 г. са разгледани и решени 4 жалби за бавност – всички в тримесечен
срок, което представлява 100 % от решените дела от този вид.
През 2016 г. са разгледани и решени 4 жалби за бавност – всички в тримесечен
срок, което представлява 100 % от решените дела от този вид.
През 2015 г. е разгледана и решена 1 жалба за бавност в тримесечен срок,
което представлява 100 % от решените дела от този вид.
През 2017 г. са решени общо 122 фирмени дела, от които няма висящи от
началото на отчетния период. Всички са решени в 3-месечен срок.
През 2016 г. са решени общо 196 фирмени дела, от които няма висящи от
началото на отчетния период. Всички са решени в 3-месечен срок.
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През 2015 г. са решени общо 37 фирмени дела, от които няма висящи от
началото на отчетния период. Всички са решени в 3-месечен срок.
Окръжен съд – Русе.
През 2017 г. граждански дела първа инстанция за разглеждане са 249 бр. от
които са свършени 172 бр. или 71% За сравнение: 2016 г. – 77 %, 2015 г. – 77 %.
През 2017 г.частни граждански дела първа инстанция за разглеждане са 18 бр.,
които 18 бр. са свършени или 100 %. За сравнение: 2016 г. – 100 %, 2015 г. – 100 %.
През 2017 г. общо свършените граждански дела първа инстанция са 190 бр.
/172 гр.д. и 18 ч.гр.д./, от които в 3 месечен срок – 81 бр. /64 гр.дела и 17 ч.гр./ или
42 %. За сравнение: за 2016 г. – 51%, за 2015 г. – 68 %.
През последната година броят на гражданските дела първа инстанция
приключили в тримесечния срок от образуването в сравнение с 2016 г. е намален с 9
%, а към средният за предходните три години с 12 %. Основна причина за това е, че
считано от 01.01.2016 г. продължителността на делата се изчислява от образуването
на делото до решаването му по същество /датата на произнасяне на съдебния акт/
съгласно Методиката за контрол и проверка на статистическите данни отчитащи
дейността на съдебните органи и съдиите в Република България, а не от датата на
първото по делото заседание както беше до 31.12.2015 г.
През 2016 г. граждански дела първа инстанция за разглеждане са 236, от които
са свършени 157 или 77%.
През 2016 г.частни граждански дела първа инстанция за разглеждане са 13,
които 13 са свършени или 100 %.
През 2016 г. общо свършените граждански дела първа инстанция са 170 (157
гр.д. и 13 ч.гр.д.), от които в 3 месечен срок – 87 (74 гр.дела и 13 ч.гр.д.) или 51 %.
През последната година броят на гражданските дела първа инстанция
приключили в тримесечния срок от образуването в сравнение с 2015 г. е намален със
17 %, а към средният за предходните три години с 20 %. Основна причина за това е,
че считано от 01.01.2016 г. продължителността на делата се изчислява от
образуването на делото до решаването му по същество (датата на произнасяне на
съдебния акт), съгласно Методиката за контрол и проверка на статистическите данни
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отчитащи дейността на съдебните органи и съдиите в Република България, а не от
датата на първото по делото заседание както беше до 31.12.2015 г.
През 2017 г. са свършени 190 бр. граждански дела първа инстанция. От
постановените 190 акта, в едномесечен срок са изготвени 181, което е 95 % и са
просрочени 9 бр. или 5 %.
За 2016 г. са свършени 170 бр. граждански дела първа инстанция. От
постановените 170 бр. акта, в едномесечен срок са изготвени 162 бр., което е 95 % и
са просрочени 8 бр. или 5 %.
за 2015 г. са свършени 223 бр. граждански дела първа инстанция. От
постановените 223 бр. акта, в едномесечен срок са изготвени 203 бр., което е 91 % и
са просрочени 20 бр. или 9 %.
През 2017 г. търговски дела първа инстанция за разглеждане са 204, от които
са свършени 133 или 41 % За сравнение: 2016 г. – 43 %, 2015 г. – 72 %.
През 2017 г. частни търговски дела първа инстанция за разглеждане са 52, от
които са свършени 52 или 100 %. За сравнение: 2016 г. – 97 %, 2015 г. – 100 %.
По-добър резултат практически е невъзможен по отношение на частните
търговски дела, което говори за отлична работа на магистратите, но следва да се
отчете намаления спрямо 2016 г. процент на свършените първоинстанционни
търговски дела - със 7 %.
Общо свършените търговски дела първа инстанция са 185 бр. /133 т.д. и 52
ч.т.д./, от които в 3 месечен срок – 105 бр. /54 т.д. и 51 ч.т.д./ или 57 %. За
сравнение: за 2016г. – 58 %, за 2015 г. – 79 %.
Тези цифри показват намаляване на делата приключили в тримесечен срок в
сравнение със средното за предходните три години /65%/ на съдиите, разглеждащи
търговски дела. Основна причина за това отново е въведената промяна считано от
01.01.2016 г., за изчисляване на продължителността на делата съгласно Методиката
за контрол и проверка на статистическите данни отчитащи дейността на съдебните
органи и съдиите в Република България, от датата на образуване, а не от датата на
първото по делото заседание, както беше до 31.12.2015 г.
През 2017 г. са свършени 185 бр. търговски дела първа инстанция. От
постановените 185 бр. акта, в едномесечен срок са изготвени 184 бр., което е 99 % и
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са просрочени 1бр. акта или 1%. За 2016 г. са свършени 235 бр. търговски дела първа
инстанция. От постановените 235 бр. акта, в едномесечен срок са изготвени 232 бр.,
което е 99 % и са просрочени 3 бр. или 1 %. За 2015 г. са свършени 196 бр. търговски
дела първа инстанция. От постановените 196 бр. акта, в едномесечен срок са
изготвени 196 бр., което е 100 %.
През 2016 г. търговски дела първа инстанция за разглеждане са 239, от които
са свършени 171 или 72 %.
През 2016 г. частни търговски дела първа инстанция за разглеждане са 66, от
които са свършени 64 или 97 %.
Общо свършените търговски дела първа инстанция са 235 бр. (171 т.д. и 64
ч.т.д.), от които в 3 месечен срок – 137 (73 т.д. и 64 ч.т.д.) или 58 %.
През 2016 г. са свършени 235 търговски дела първа инстанция.

От

постановените 235 акта, в едномесечен срок са изготвени 232, което е 99 % и са
просрочени 3 акта или 1 %.
Изложените данни още веднъж водят на извод за отличната работа на съдиите,
които разглеждат граждански и търговски дела. Отлагането на първоинстанционните
дела пряко влияе върху продължителността за разглеждане на делата, респективно –
върху показателя за срочност – дали ще бъдат решени в тримесечен срок или извън
него.
За да се очертае по-пълно дейността на съставите по делата за несъстоятелност
е включен и показател за броя на решенията по делата в производство по
несъстоятелност по ТЗ, тъй като в статистическите отчети делата по несъстоятелност
се отчитат като свършени с постановяване на решението за откриване на
производство по несъстоятелност, при което цялата дейност на съдиите във втората
фаза на производството остава извън обсега на тези отчети, въпреки непрекъснатото
и нарастване по обем и сложност на разглежданите проблеми. В Таблицата –
„Годишен отчет за дейността на съда” са посочени данните за отчетния период, а
именно: по чл. 630 от ТЗ са постановени 1 бр. решения, по чл. 632 от ТЗ – 21 бр.
решения и по чл. 735 от ТЗ – 7 бр. решения или общо 29 бр. решения.
За пореден път следва да се отбележи и че по делата за несъстоятелност не се
отчитат актовете, които се произнасят от съдиите в съпътстващите производства,
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напр. определенията по чл. 629а ТЗ, по възраженията по чл. 692 ТЗ, по чл. 729 ТЗ,
които са допълнителна работа за търговските съдии.
От изложените данни за три години, при всички окръжни съдилища в
апелативния район е налице изключително висок процент на свършените
граждански и търговски дела в срок до 3 месеца, като са запазени високите нива от
предходните години.

Брой на решените дела по същество - анализ по видове
Броят на решените с акт по същество граждански дела в Окръжен съд –
Велико Търново е общо 1 022.
През 2017 година Окръжен съд – Велико Търново се е произнесъл по 74 от
решените първоинстанционни граждански дела съдът с акт по същество, спрямо 94
дела за 2016 година и 83 през 2015 година. От решените частни граждански дела с
акт по същество са приключили 21 дела, от общо 22. Едно частно гражданско дело е
прекратено.
Решените търговски дела с акт по същество през 2017 година са 163 броя, при
141 броя за 2016 г. и 116 броя за 2015 г. Тук отново ясно личи тенденцията на
увеличен брой търговски дела първа инстанция.
От всички 44 фирмени дела, 44 са приключени с акт по същество.
Окръжен съд – Габрово.
От свършените общо 201 първоинстанционни граждански, търговски, частни
граждански и частни търговски дела и фирмени такива (по статистическите отчети), с
акт по същество са приключили 126 дела, от които 41 граждански дела, 54 търговски
дела, 27 частни граждански и търговски и 24 фирмени. От постановените съдебни
акта 29 са по искове по СК, от които 6 за произход и 11 осиновявания, като по 19
искът е уважен изцяло, по 6 – частично и по 4 – е отхвърлен; 13 решения са по
облигационни искове, като по 2 искът е уважен изцяло, по 8 - частично и по 3 е
отхвърлен; общо 28 са решенията по искове по ТЗ, като по 12 искът е уважен изцяло,
по 7 – частично уважен, по 9 – отхвърлен, като 8 са постановените съдебни решения в
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производства по несъстоятелност - по 2 – искът е уважен по 6 исковете са
отхвърлени. От постановените определения по частните граждански и търговски дела
15 са по искания за обезпечения, като 11 са уважени изцяло, 1 – частично и 3 са
отхвърлени. Исканията за вписване и по 24-те фирмени дела са уважени.
През 2016 г. от свършените общо 210 първоинстанционни граждански,
търговски, частни граждански и частни търговски дела и фирмени такива (по

статистическите отчети), с акт по същество са приключили 160 дела, от които 53
граждански дела, 41 търговски дела, 27 частни граждански и търговски и 39 фирмени.
От постановените съдебни акта 40 са по искове по СК, от които 9 за произход и 12
осиновявания, като по 33 искът е уважен изцяло, по 4 – частично и по 3 – е
отхвърлен; 15 решения са по облигационни искове, като по 5 искът е уважен изцяло,
по 6 - частично и по 4 е отхвърлен; 17 са по искове по ТЗ, като по 11 искът е уважен,
по 2 – частично уважен, а по 4 – отхвърлен; 6 са постановените съдебни решения в
производства по несъстоятелност и 2 – по ЗОДОВ, като исковете са отхвърлени. От
постановените определения по частните граждански и търговски дела 18 са по искове
за обезпечения, като 12 са уважени изцяло, 2 – частично и 4 са отхвърлени.
Исканията за вписване и по 39-те фирмени дела са уважени.
Окръжен съд – Ловеч.
От свършените 58 граждански дела първа инстанция, по 40 са постановени
съдебни актове по същество, което съставлява 68,96 %. От тях по 33 дела или 82.5 %,
искът е уважен изцяло. По 6 дела или 15 % искът е уважен частично, а по 1 дело /2,5
%/ искът е отхвърлен.
При търговските дела от свършените 106 дела по 81 са постановени актове по
същество, което е 76,4 %. По 43 търговски дела или 40.56% искът е уважен изцяло,
по 16 дела – 15 % искът е уважен частично, а по останалите 22 дела – 20.75 % искът
е отхвърлен изцяло. Прекратени на различни основания са 25 търговски дела.
От свършените през 2016 г. 65 граждански дела първа инстанция по 39 са
постановени съдебни актове по същество, което съставлява 60.00 %. От тях по 27
дела или 69.23 %, искът е уважен изцяло. По 6 дела или 15.38 % искът е отхвърлен, а
по останалите 6 дела (15.38 %) искът е уважен частично.
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При търговските дела от свършените 103 дела по 63 са постановени актове по
същество, което е 61.16 %. По 39 търговски дела или 61.90 % искът е уважен изцяло,
по 14 дела – 22.22 % искът е отхвърлен изцяло, а по останалите 10 дела – 15.87 %
искът е уважен частично. Прекратени на различни основания са 40 търговски дела.
Окръжен съд – Плевен.
През 2017 г. със съдебен акт по същество са били решени общо 307 граждански
дела и търговски дела първа инстанция, от които 118 граждански дела първа
инстанция и 189 търговски дела
През 2016 г. със съдебен акт по същество са били решени общо 302 дела от
този вид, от които 138 граждански дела първа инстанция и 164 търговски дела.
Решените със съдебен акт по същество граждански дела първа инстанция и
търговски дела се разпределят както следва: 80 дела са за искове по СК и ЗЛС,
облигационни искове – 69 дела; вещни искове – 1 дело, установителни искове 23
дела, обезпечения – 27 дела, 7 дела частни производства, други граждански дела 1
брой, 16 дела за Искове за права или правоотношения,породени или отнасящи се до
концесия, обществена поръчка или приватизационен договор, 16 дела са по Иск за
прекратяване на ТД по съдебен ред, 1 дело е по Иск за обезщетение за вреди,
причинени от членове на органи на ТД или други ЮЛ, 1 дело е по Иск за заплащане
на дивидент и равностойността на дружествен дял, 31 са Производствата по
несъстоятелност. Също така има 20 броя дела за Обжалване отказ на длъжностното
лице по ЗТР за вписване/обявяване, 110 дела за Регистрация на сдружение,
фондация, читалище, 18 Частни търговски дела, 1 дело в дял други търговски дела и
12 други търговски дела.
През 2017 г. с акт по същество са решени частни граждански 13 дела.
През 2016 г. с акт по същество са решени 11 частни граждански дела.
През 2017 г. с акт по същество са били решени 4 дела – жалби за бавност.
През 2016 г. с акт по същество са били решени 4 дела – жалби за бавност.
През 2017 г. са решени общо 122 фирмени дела – всички в тримесечен срок
През 2016 г. са решени общо 196 фирмени дела – всички в тримесечен срок.
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Окръжен съд – Русе.
През 2017 г. от общо свършените първоинстанционни граждански дела – 172
бр., решени по същество са 127 бр. и по видове са:

Искове по СК – 69 бр.,

Облигационни искове – 35 бр., Установителни искове – 4 бр. и др. искове – 19 бр.
От постановените 127 бр. решения, резултати са както следва: 88 бр. иска е
уважен, 24 бр. иска уважен частично, 15 бр. иска е отхвърлен.
През 2016 г. от общо свършените първоинстанционни граждански дела – 157,
решени по същество са 106 и по видове са: Искове по СК – 61; Облигационни искове –
39; Установителни искове – 2 и Др. искове – 4. От постановените 106 решения,
резултати са както следва: 75 иска е уважен, 22 иска уважен частично, 9 иска е
отхвърлен.
През 2017 г. от общо свършените първоинстанционни частни граждански дела –
18 бр., решени по същество са 17 бр.
От постановените 17 бр. определения и разпореждания, резултатите са: 10 бр.
иска е уважен и 7 бр. иска е отхвърлен.
През 2016 г. от общо свършените първоинстанционни частни граждански дела –
16, решени по същество са 13. От постановените 13 определения и разпореждания,
резултатите са: 6 иска е уважен, 1 иска е уважен частично и 6 иска е отхвърлен.
През 2017 г. от общо свършените първоинстанционни търговски дела – 133,
решени по същество са 98 и по видове са: Несъстоятелност – 7 и Искове по ТЗ – 91.
От постановените 98 решения, резултати са както следва: 74 иска е уважен, 8
иска уважен частично,16 искът е отхвърлен
През 2016 г. от общо свършените първоинстанционни търговски дела – 171,
решени по същество са 109 и по видове са: Несъстоятелност – 12 и Искове по ТЗ – 97.
От постановените 109 решения, резултати са както следва: 86 иска е уважен, 9 иска
уважен частично, 14 иска е отхвърлен.
През 2016 г. от общо свършените първоинстанционни частни търговски дела –
64, решени по същество са 51. По видове са: Обезпечение на бъдещ иск – 24;
Процедура по Регламент 44/2001; Процедура по Регламент 1896/2006 – 5 и Други
частни т.д – 21. От постановените 51 определения и разпореждания, резултатите са:
26 иска е уважен, 25 искът е отхвърлен.
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Брой прекратени дела – анализ на причините
В Окръжен съд – Велико Търново.
През 2017 година при свършените първоинстанционни граждански дела
производството е прекратено по общо 42 броя, при 34 дела за 2016 г. и 49 дела за
2015г. Основната причина за този брой прекратени дела е поради неизправяне на
констатирани нередовности на исковата молба, оттегляне или отказ от иска,
постигната спогодба, недопустимост на иска, липса на правен интерес, изпращане по
подсъдност на други съдилища, отвод. Следва да се отбележи, че през 2017 г. поради
отвод на всички съдии от съда са прекратени по-голям брой дела в сравнение с
предходните години. Това се дължи на обстоятелството, че дела, водени от ищци и
срещу ответници с адрес, респективно седалище в райони на други окръжни
съдилища, са изпращани по реда на чл. 23, ал. 3 от ГПК за разглеждане на Окръжен
съд - Велико Търново, като съдиите от съда на свой ред са се отвели от
разглеждането им. Причините, довели до отвод на съдиите от другите съдилища,
всъщност са идентични с причините, довели до отвод и на съдиите от състава на
Окръжен съд – Велико Търново. Това са системно отправяни обидни квалификации
към всички съдии от съда, в повечето случаи поименно, както и изразено с
нецензурни изрази отношение към съда като цяло и към компетентността на всички
съдии от съда. За съжаление през 2017 г. броят на подобни производства бележи
увеличение. В голяма част от случаите се касае до дела, водени от едно лице срещу
държавата, различни държавни институции, органи на съдебната власт и частни
съдебни изпълнители с неясно формулирани обстоятелства и петитум на исковата
молба, което води до оставянето й без движение. Това от своя страна предизвиква
реакция от съответната страна, често изразяваща се в словесни нападки към
съответния докладчик и заплахи със сезирането на ИВСС и други институции. През
2017 г. всички съдии от ВТОС са се отвели от разглеждането на 5 броя граждански
дела, като само по едно от тях се касае за отвод поради наличието на отношения
между съответния докладчик и привлечени като трети лица в рамките на
производството лица. В останалите случаи се касае до производства, водени от лице с
адрес в района на друг съдебен окръг, изпратени за разглеждане на ВТОС по реда на
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чл. 23, ал. 3 от ГПК, поради отвод на съдиите от друг окръжен съд, по причините,
изложени по-горе.
Като проблем в тази насока следва да се отчете липсата на механизъм, по който
да се ограничи „свободата” на страните по дела да отправят закани, клетви и
несъвместими

с

общоприетите

морални

норми

квалификации

към

съдиите,

респективно към съда като институция, а също така и да се осуети възможността за
оказване на натиск върху съда чрез заплахи със сезиране на различни институции или
медиите. Налагането на глоба в случая е неефективно, тъй като се отчита ниска
събираемост на същите. Обикновено лицата, ползващи подобен прийом на водене на
делата, не разполагат със средства и са освободени от заплащането на такси и
разноски по воденето им. Единственият изход в случая се явява възможността за
отвод на съдиите, но това по никакъв начин не дисциплинира съответната страна /в
повечето случаи ищеца/, а още по-малко допринася за издигане авторитета на
съдебната власт. В тази връзка следва да бъдат предприети мерки от законодателен
или друг характер, с които да се създаде ефективен механизъм за предотвратяване на
подобен род поведение в рамките на съдопроизводството. Този проблем стои както по
граждански, така и по наказателни дела, но в Окръжен съд -Велико Търново е найясно видимо при гражданските дела.
Прекратените търговски дела през 2017 година са 63 броя, като основанията за
прекратяването им са идентични с тези по гражданските дела.
През 2017 г. е прекратено само едно частно гражданско дело.
При

свършените

през

2016

г.

първоинстанционни

граждански

дела

производството е прекратено по общо 34 броя, при 49 броя дела за 2015 г. и 65 броя
дела за 2014 г. Основната причина за този брой прекратени дела е променения
размер на цената на иска при определяне на родовата подсъдност по чл. 104, т. 4
ГПК. Другите причини за прекратяване са поради неизправяне на констатирани
нередовности на исковата молба, оттегляне или отказ от иска, постигната спогодба,
недопустимост на иска, липса на правен интерес, изпращане по подсъдност на други
съдилища, отвод.
Прекратените търговски дела са 67 броя, като основанията за прекратяване на
тези видове дела са идентични с тези по гражданските дела.
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През 2016 г. е прекратено само едно частно гражданско дело, спрямо по 3 броя
за предходните години.
Окръжен съд – Габрово.
При

свършените

първоинстанционни

граждански

и

търговски

дела

производството е прекратено по общо 49 /23+26/ дела, при общо по 47 дела за 2016
година и общо по 51 дела за 2015 година. Причините за прекратяване са били
различни - неизправяне на констатирани нередовности на исковата молба, оттегляне
или отказ от иска, недопустимост на иска, липса на правен интерес, изпращане по
подсъдност на други съдилища, отводи.
Прекратени са били само 6 частни граждански дела, при 3 за 2016 година и 5 за
2015 година. Прекратявани са били предимно образуваните дела за определяне на
друг равен по степен районен съд при направени отводи.
При свършените през 2016 г. първоинстанционни граждански и търговски дела
производството е прекратено по общо 47 (32+15) дела, при общо 51 дела за 2015
година и общо 49 дела за 2014 година. Причините за прекратяване са били различни неизправяне на констатирани нередовности на исковата молба, оттегляне или отказ от
иска, недопустимост на иска, липса на правен интерес, изпращане по подсъдност на
други съдилища, отводи или повдигане на препирня за подсъдност.
Прекратени са били само 3 частни граждански дела, при 5 за 2015 година и 15
за 2014 година. Прекратявани са били предимно образуваните дела за определяне на
друг равен по степен районен съд при направени отводи.
Окръжен съд - Ловеч.
Прекратени поради неотстраняване нередовностите на исковата молба или
недопустимост на предявения иск, оттегляне на иска, постигнато в хода на
производството споразумение и съединяване на производства на осн. чл.213 от ГПК са
18 граждански дела.
Прекратени на различни основания са 25 търговски дела – оттегляне на иска,
липса на правен интерес, прието вземане в производството по несъстоятелност,
изпращане

по

подсъдност

на

друг

съд,

недопустимост

на

предявения иск,
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неотстранени в срок нередовности на исковата молба, постигната спогодба и
съединяване на делата в едно производство.
Прекратени поради постигнато споразумение, одобрено от съда, са 9
наказателни дела или 27,27 % от приключилите. 2 дела са прекратени, като 1 дело е
върнато на прокурора и 1 дело е изпратено на ВКС за решаване спор за подсъдност.
През 2016 г.:
Прекратени поради неотстраняване нередовностите на исковата молба или
недопустимост на предявения иск, оттегляне на иска, постигнато в хода на
производството споразумение и съединяване на производства на основание чл. 213 са
26 граждански дела.
Прекратени на различни основания са 40 търговски дела – оттегляне на иска,
липса на правен интерес, прието вземане в производството по несъстоятелност,
изпращане

по

подсъдност

на

друг

съд,

недопустимост

на

предявения иск,

неотстранени в срок нередовности на исковата молба, постигната спогодба и
съединяване на делата в едно производство.
Окръжен съд – Плевен.
През 2017 г. са били прекратени производствата по 75 дела, от които 29
граждански дела и 46 търговски дела. Поради оттегляне на исковата молба са
прекратени производствата по 2 граждански дела, поради обстоятелството, че делото
не е било подсъдно на Окръжен съд-гр. Плевен са прекратени производства по 8 дела,
по спогодба са прекратени 4 дела и по други причини 15 броя дела.
Поради това, че делото не е било подсъдно на Окръжен съд - Плевен са
прекратени производствата по 46 търговски дела, поради оттегляне на исковата
молба са прекратени производствата по 4 търговски дела, поради връщане на
исковата молба заради неотстранени нередовности са прекратени производствата по
2 дела, 13 дела са прекратени, защото не са подсъдни на Окръжен съд Плевен, по
спогодба са прекратени 4 дела, а по други причини са били прекратени
производствата по 23 дела.
През 2016

г. са били прекратени производствата по 80 дела, от които 28

граждански дела и 52 търговски дела. Поради оттегляне на исковата молба са
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прекратени производствата по 5 граждански дела, поради обстоятелството, че делото
не е било подсъдно на Окръжен съд - Плевен са прекратени производства по 9 дела,
по спогодба няма дела и по други причини 15 броя дела.
Поради това, че делото не е било подсъдно на Окръжен съд - Плевен са
прекратени производствата по 24 търговски дела, поради оттегляне на исковата
молба са прекратени производствата по 7 търговски дела, поради връщане на
исковата молба заради неотстранени нередовности са прекратени производствата по
5 дела, по спогодба са прекратени 6 дела, а по други причини са били прекратени
производствата по 7 дела.
През 2017 г. са били прекратени производствата по 2 частни граждански дела.
През 2016 г. са били прекратени производствата по 7 частни граждански дела.
Окръжен съд – Русе
През 2017 г. са прекратени 45 бр. първоинстанционни граждански дела. По
видове са: Искове по СК – 12 по други причини, Облигационни искове – 24 по други
причини и 3 по спогодба, Вещни искове – 3 по други причини, Установителни искове по други причини и др. искове – 2 по други причини.
От първоинстанционните частни граждански дела е прекратено 1 бр.
Причина за прекратяване на делата са: неизпълнени указания за отстраняване
нередовностите на исковата молба в указания срок, непредставени доказателства,
невнесена държавна такса, смърт на ответник, за подсъдност, поради оттегляне на
иска, поради спогодба, липса на правен интерес, поради недопустимост на иска,
отводи и др.
През 2016 г. са прекратени 51 първоинстанционни граждански дела. По видове
са: Искове по СК – 13 по други причини и 1 по спогодба; Облигационни искове – 27 по
други причини и 1 по спогодба; Вещни искове – 5 по други причини; Установителни
искове - 2 по други причини и др. искове – 2 по други причини
Прекратените първоинстанционни частни граждански дела няма.
Най – честите причина за прекратяване на делата са: неизпълнени указания за
отстраняване нередовностите на исковата молба в указания срок, като непредставени
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доказателства, невнесена държавна такса, спор за подсъдност, поради неподсъдност
на исковете, поради оттегляне на иска и др.
През 2016 г. са прекратени 62 първоинстанционни търговски дела. По видове
са: Несъстоятелност – 9 и Искове по ТЗ – 46 по др. причини и 7 по спогодба.
Прекратените първоинстанционни частни търговски дела са – 13.
През 2017 г. са прекратени 35 бр. първоинстанционни търговски дела. По
видове са: Несъстоятелност – 7, Искове по ТЗ – 21 по др.причини и 5 по спогодба
Прекратените първоинстанционни частни търговски дела са – 2 бр.
Причините

за

прекратяване

на

делата

са

както

посочените

при

първоинстанционните граждански дела – неизпълнени указания за отстраняване
нередовностите на исковата молба в указания срок,като непредставени доказателства,
невнесена държавна такса, спор за подсъдност, поради оттегляне на иска и др., също
така и поради липса на правен интерес и недопустимост на повече от едно дело за
несъстоятелност срещу един търговец, възражение за неподведомственост на спора,
не заплатена дължимата държавна такса.
През 2016 г. са били прекратени 62 бр. първоинстанционни търговски дела.

Висящи дела в края на отчетния период
Окръжен съд – Велико Търново.
В края на 2017 година са останали несвършени: 66 броя първоинстанционни
граждански дела, при 63 броя първоинстанционни граждански дела за 2016 г. и 64
броя първоинстанционни дела за 201 г.; 105 броя несвършени търговски дела, спрямо
80 броя за 2016 г. и 102 броя за 2015 година; 97 броя несвършени въззивни
граждански дела спрямо 93 броя за 2016 г. и 88 броя за 2015 година, както и 21 броя
въззивни частни граждански дела.
Намалените резултати спрямо предходната година се дължат на обективни
причини, които се изтъкнаха по-горе при всеки конкретен вид дела. Въпреки това
следва да се отчете, че макар и в намален и продължаващ да намалява състав
съдиите от гражданското отделение на Окръжен съд – Велико Търново показват много
добри резултати по критерия срочност на разглеждане на делата.
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63

първоинстанционни граждански дела, при 64 първоинстанционни граждански дела за
2015 г. и 63 за 2014 г., 80 търговски дела, спрямо 102 за 2015 г. и 103 за 2014 г., 93
въззивни граждански дела спрямо 88 за 2015 г. и 104 за 2014 г., както и 18 бр.
въззивни частни граждански дела. Общият брой на висящите към 31.12.2016 година
граждански дела е 254, при по 293 за 2015 г. и 2014 г. Както се вижда от горните
цифри, продължава да е налице тенденция за подобряване срочността при
разглеждане на гражданските дела като цяло.
Окръжен съд - Габрово
От първоинстанционните граждански дела са останали несвършени 24, спрямо
толкова и за 2016 година и 33 за 2015 година. От търговските дела са останали
несвършени 22, спрямо 23 за 2016 година и 35 за 2015 година. Няма несвършени
частни граждански и търговски дела.
През 2016 г.:
От първоинстанционните граждански дела са останали несвършени 24, спрямо
33 за 2015 година и 21 за 2014 година. От търговските дела са останали несвършени
23, спрямо 35 за 2015 година и 23 дела за 2014 година. Няма несвършени частни
граждански и търговски дела.
Окръжен съд – Ловеч
Останали

несвършени

в

края

на

отчетния

период

граждански

дела:

Първоинстанционни граждански дела – 26 бр., или с 12 повече от 2016 год. и с 2
повече в сравнение с 2015 г. Въпреки отчетения по-голям брой на несвършени в края
на отчетния период първоинстанцонни граждански дела, от тези цифри не може да се
направи отрицателен извод, имайки предвид увеличеното постъпление на този вид
дела

през

2017

г.,

както

и

изложените

вече

причини

за

забавяне

на

съдопроизводството по тях.
Несвършени в края на отчетния период са 60 бр. търговски дела. За сравнение
техният брой през 2016 г. е бил 61 и 52 през 2015 г. Броят на останалите несвършени
в края на 2017 г. търговски дела намира обяснение във факта, че през изминалата
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година не приключиха всички дела по предявените в края на 2016 г. голям брой
установителни искове с правно основание чл.694 от ТЗ, свързани с обявяването в
несъстоятелност на „Нафтекс петрол” ЕООД, а някои от тях са спрени до
приключването с влязъл в сила на съдебен акт на други производства, които имат
значение за правилното решаване на спора. На следващо място следва да се
отбележи, че образуваните в края на отчетния период търговски дела не могат да
бъдат приключени поради предвидената в ГПК процедура за двойна размяна на
книжата, изготвяне на определението по чл.374 ГПК и насрочване на делото в
открито съдебно заседание в разумен срок в зависимост от седалището на търговците
и необходимостта от изготвяне на допуснати експертизи.
В края на 2017 година се отчитат несвършени 18 граждански и търговски дела с
изтекъл срок от 1 до 3 години и 1 дело е с изтекъл срок над 5 години.
Установява се, че всички от делата с изтекъл срок от 1 до 3 години са спрени до
приключване на други съдебни производства, като 4 от тях са възобновени. Всички
спрени дела се проверяват ежемесечно от съдията-докладчик с оглед своевременното
им възобновяване при отпадане на причината за това. Гр.дело № 55/2008 год. с
изтекъл срок над пет години е отложено за неопределена дата във връзка с трудности
по конституирането на наследниците на 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 неизпълнена и към
настоящия момент. След постъпил отговор чрез Министерството на правосъдието от
м.януари 2011 год. и дадени от съда указания на заинтересованите лица какви
действия следва да предприемат, все още не са представени необходимите
доказателства. Не може да се приеме, че причините да бъде забавено решаването на
посочените дела се дължи на пропуски в работата на съда и неизпълнение на
задълженията му.
Броят на останалите несвършени дела към 31.12.2017 год. е 202 – с 49 повече
от предходната 2016 год. и с 34 повече спрямо 2015 год. Висящите към края на
периода дела съставляват 13,79 % спрямо постъпилите за разглеждане и 12,46%
спрямо общо разглежданите дела.
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Окръжен съд – Плевен.
Към 31.12.2017 г. висящи са останали 46 граждански дела и 106 търговски дела.
Към 31.12.2016 г. висящи са останали 33 граждански дела и 116 търговски дела.
Окръжен съд – Русе
В края на отчетния период висящите граждански дела първа инстанция са 77
бр., което представлява 31 % от делата за разглеждане – 249 бр. За сравнение: за
2016 г. – 33 %, за 2015 г. – 24 %.
Висящи частни граждански дела в края на отчетния период няма.
Налице е намаление на броя на несвършените дела в сравнение с 2016 г. и
увеличение

спрямо

сравнителния

период

за

последните

три

години

/29%/.

Показателят е критерий за това, как са разглеждани и приключвани делата в отчетния
период.
В края на 2017 г. висящите търговски дела първа инстанция са 71 бр., което
представлява 35 % от делата за разглеждане – 204 бр. За сравнение: за 2016 г. – 28
%, за 2015 г. – 30 %.
Висящите частни търговски дела в края на периода няма.
Налице е увеличение на броя на несвършените дела в сравнение с 2016 г. и
както и спрямо средното за сравнителния три годишен период /31%/. Показателят е
критерий за това, как са разглеждани и приключвани делата в отчетния период.
2016 г.:
В края на отчетния период висящите граждански дела първа инстанция са 79,
което представлява 33 % от делата за разглеждане – 236.
Висящи частни граждански дела в края на отчетния период няма.
Налице е намаление на броя на несвършените дела в сравнение с 2015 г. и
спрямо средното за предходните години (28 %). Показателят е критерий за това, че
почти всички дела за разглеждане приключват в отчетния период.
В края на 2016г висящите търговски дела първа инстанция са 68, което
представлява 28 % от делата за разглеждане – 239.
В края на 2015 г. висящите търговски дела първа инстанция са 63, което
представлява 30 % от делата за разглеждане – 207.
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Висящите частни търговски дела в края на периода са 2, 1 от които е постъпило
на 28.12.2016г.
Налице е незначително намаление на броя на несвършените дела в сравнение с
2015г. и незначително увеличение спрямо средното за предходните години /26%/.
Показателят е критерий за това, че почти всички дела за разглеждане приключват в
отчетния период.

Брой обжалвани и протестирани съдебни актове - резултати, изводи.
Окръжен съд – Велико Търново.
От постановените през 2017 г. общо 1274 броя съдебни акта /определения и
решения/ са обжалвани общо 278 броя съдебни акта.
През годината са върнати 197 граждански и търговски дела, решени с акт по
същество от по-горните инстанции, като потвърдени са решенията и определенията
по общо 89 дела, а недопуснатите до касационно обжалване актове са общо 58.
В процентно отношение спрямо общо върнатите от инстанционен контрол
съдебни актове това представляват съответно 45% потвърдени и 30% недопуснати до
касационно обжалване или общият им процент е 75%.
Броят на изцяло отменените съдебни актове е 37 или 18 % от общия брой на
върнатите от инстанционен контрол актове.
Обезсилените съдебни актове са 3 бр., което представлява 1,5% от общия брой
на върнатите от инстанционен контрол актове.
По 10 бр. дела или 5% от общия брой на върнатите от инстанционен контрол
актове са частично отменени, респ. обезсилени.
Основна причина за отменените решения е неправилно прилагане на
материалния закон. Следва да се отбележи, че процентът на отменените дела в
сравнение с предходната 2016 година, когато е бил 33%, е леко завишен, но това се
дължи на по-големия брой върнати дела от инстанционен контрол през 2017 г. През
2016 г. този брой е бил 130, тоест с 67 бр. по-малко от върнатите през 2017 г. дела и
това прави сравнението в проценти недостатъчно обективно.

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА АПЕЛАТИВЕН СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2017 г.

235|368

Като цяло следва извод за високо качество на работата на съдиите от
гражданското отделение по възложените им дела за 2017 г.
В процентно съотношение потвърдените и недопуснати до касационно
обжалване съдебни актове са 75%, а 25% са отменените, частично отменените и
обезсилените актове по върнатите от инстанционен контрол дела.
От постановените през 2016 г. общо 1 292 съдебни акта (определения и
решения) са обжалвани общо 300 съдебни акта.
През годината са върнати 130 граждански и търговски дела, решени с акт по
същество от по-горните инстанции, като потвърдени са решенията по 43 дела, а
недопуснатите до касационно обжалване актове са общо 49. В процентно отношение
спрямо общо върнатите от инстанционен контрол съдебни актове това представляват
съответно 33 % потвърдени и 38 % недопуснати до касационно обжалване. Броят на
изцяло отменените съдебни актове е 17 или 13 % от общия брой на върнатите от
инстанционен контрол актове (при 26 % за предходната 2015 г.). Обезсилените
съдебни актове са 3, а за нищожен е обявен един съдебен акт, което е съответно 2.3
% и 0.7% от общия брой на върнатите от инстанционен контрол актове. По едно от
делата е постигната спогодба пред въззивна инстанция, по 14 дела или 10 % от
общия брой на върнатите от инстанционен контрол актове са частично отменени,
респ. обезсилени.
Основна причина за отменените решения е неправилно прилагане на
материалния закон. Следва да се отбележи, че процентът на отменените дела в
сравнение с предходната 2015 година, когато е бил 10 %, е леко завишен, но това се
дължи на по-големия брой върнати дела от инстанционен контрол през 2016 г. През
2015 г. този брой е бил точно на половина - 65 дела и това прави сравнението в
проценти недостатъчно обективно.
Окръжен съд – Габрово
При първоинстанционните граждански дела са обжалвани 16 от постановените
решения, при 21 за 2016 година и 24 за 2015 година, а при търговските дела – 22, при
46 за 2016 година и 40 за 2015 година. От тях са обжалвани 16 решения по
облигационни искове, 7 решения по ТЗ, 5 решения по несъстоятелност, 2 решения по
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СК и 8 други решения. Обжалвани са и 9 от постановените по частните граждански и
търговски дела съдебни актове.
През 2016 г. при първоинстанционните граждански дела са обжалвани 21 от
постановените решения, при 24 за 2015 година и 42 за 2014 година, а при търговските
дела – 46, при 40 за 2015 година и 48 за 2014 година. От тях са обжалвани 25
решения по облигационни искове, 13 решения по ТЗ, 11 решения по несъстоятелност,
4 решения по СК и 14 други решения. Обжалвани са и 4 от постановените по частните
граждански и търговски дела съдебни актове.
Окръжен съд – Ловеч
През годината са били проверени от по-горна инстанция и са се върнали с
резултати общо 297 първоинстанционни и въззивни съдебни акта по граждански,
търговски и наказателни дела на съдиите при Ловешкия окръжен съд, като
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Окръжен съд – Плевен.
От решените през 2017 г. със съдебен акт по същество 107 граждански дела
първа инстанция и 189 търговски дела, са били обжалвани съдебните актове по общо
121 дела, от които 26 граждански дела първа инстанция и 95 търговски дела.
През 2017 година са върнати от институционална проверка 24 граждански дела
първа инстанция и 54 търговски дела, или общо 78 дела. От тях 61 дела са
приключили в предходен период – 21 граждански първа инстанция и 39 търговски
дела. От тези 24 граждански дела първа инстанция са потвърдени 14 дела, изцяло
отменени са 3 дела, частично отменени са 7 дела. От търговските дела – 54 броя, 28
брой са потвърдени, 3 дела не са допуснати до касационно обжалване, 7 дела са
изцяло отменени, 1 дело е изцяло обезсилено, 7 дела са частично отменени по вина
на съда.
От изпратените обжалвани съдебни актове през 2017 година, 13 граждански
дела първа инстанция и 55 търговски дела, все още не са се върнали.
От решените през 2017 година със съдебен акт по същество граждански дела
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първа инстанция и търговски дела, в съда са били върнати от институционална
проверка 3 граждански дела първа инстанция и 14 търговски дела. От тези
граждански дела са потвърдени 2, недопуснати до обжалване няма, изцяло отменено
е 1 дело, поради виновно поведение на съда. От търговските дела приключили и
обжалвани през 2017 година, 10 са били потвърдени, 2 дела са били изцяло отменени,
2 дела на върнати по други причини.
Процентното съотношение на потвърдените съдебни решения по граждански
дела първа инстанция спрямо решените със съдебен акт по същество е 1,9%.
Процентното съотношение на отменените съдебни решения по граждански дела
първа инстанция спрямо решените със съдебен акт по същество е 0,8%.
Процентното съотношение на потвърдените съдебни решения по търговски дела
спрямо решените със съдебен акт по същество е 5,3 %.
Процентното съотношение на отменените съдебни решения по търговски дела
спрямо решените със съдебен акт по същество е 1,1%.
От решените през 2017 г. със съдебен акт по същество 122 фирмени дела, няма
обжалвани.
От решените през 2016 г. със съдебен акт по същество 131 граждански дела
първа инстанция и 100 търговски дела са били обжалвани съдебните актове по общо
67 дела, от които 21 граждански дела първа инстанция и 46 търговски дела. През
първото шестмесечие на отчетната година в съда са били върнати от инстанционна
проверка 14 граждански дела първа инстанция и 12 търговски дела. От тях
граждански дела са потвърдени 1 и от предходни години 5, недопуснати до обжалване
няма, отменени няма, поради виновно поведение на съда, изменени няма, а търговски
е потвърдено 1, отменени 1 и 1 от предходни години, поради виновно поведение на
съда, изменени дела няма.
През второто шестмесечие на отчетната година са били обжалвани 19 дела, в
съда са били върнати от инстанционна проверка 5 граждански дела първа инстанция и
54 търговски дела. От тях граждански дела са потвърдени 2 и от предходни години 2,
недопуснато до касационно обжалване няма, отменени 1 по вина на съда и изменени
няма, а търговски са потвърдени 27 и 25 от предходни години, изцяло отменени 4 и 2
от предходни години, всички поради виновно поведение на съда, частично изменени 3
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и 2 от предходни години. Броят на невърнатите дела от касационна проверка е 11
граждански първа инстанция и 22 търговски дела.
От решените през 2016 година със съдебен акт по същество граждански дела І
инстанция и търговски в съда са били върнати от инстанционна проверка 17
граждански дела първа инстанция и 66 търговски дела. От тях граждански дела са
потвърдени 3 и от предходни години 7, недопуснати до обжалване няма, отменено 1,
поради виновно поведение на съда, изменени няма, а търговски са потвърдени 28 и 25
от предходни години, изцяло отменени 5 и 3 от предходни години, поради виновно
поведение на съда, частично изменени 3 и 2 от предходни години. Броя на
невърнатите дела от касационна проверка е 18 граждански първа инстанция и 34
търговски дела.
От решените през 2016 г. със съдебен акт по същество 196 фирмени дела, няма
обжалвани.
Окръжен съд – Русе.
По първоинстанционните граждански дела са постановени 188 /170 гр.д. + 18
ч.гр.д./ съдебни акта. Обжалвани през 2017 г. са 54 бр. или 29 %. Разгледани и
върнати от горната инстанция в т.ч. и жалби против решения и определения през
2017 г. са 153 бр., от тях с резултат изцяло потвърдено - индекс 1 са 50 бр. дела,
недопуснато до касационно обжалване - индекс 2 – 68 бр., изцяло отменено - индекс
3а – 23 бр. дела, изцяло обезсилено - индекс 3б – 1 бр. дела, изцяло отменено или
обезсилено – индекс 4а – 2 бр., потвърдено в едната част и отменено в друга част индекс 5а – 9 бр.
За сравнение с предходните години, обжалваните първоинстанционни съдебни
актове по граждански дела от общо постановените са: за 2016 г. – 27 %, за 2015 г. –
28 %.
По първоинстанционни търговски дела са постановени 185 бр. /133 т.д. + 52 ч.
т.д./ съдебни акта. Обжалвани през 2017 г. са 44 бр. или 24 % въззивни жалби, а са
върнати с резултати общо 60 бр. дела. Резултатите са: изцяло потвърдени - индекс 1
са 30 бр. акта, недопуснати до касационно обжалване - индекс 2 са 4 бр., изцяло
отменени - индекс 3а – 7 бр., изцяло обезсилено - индекс 3б – 7 бр., изцяло отменено
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или обезсилено - индекс 4а – 2 бр., отказ или оттегляне - индекс 4б – 1 бр.,
потвърдени в едната част и отменено в друга част - индекс 5а и 6а– 7 бр.и отменено
или обезсилено по обективни причини - индекс 7а – 2 бр.
За сравнение с предходните години, обжалваните първоинстанционни съдебни
актове по търговски дела от общо постановените са: за 2016 г. – 28 %, за 2015 г. – 23
%.
От данните се наблюдава тенденция за намаляване броят на обжалваните
първоинстанционни съдебни актове в сравнение с 2016 г. както и незначително
намаление спрямо три годишния сравнителен период /25%/.
За сравнение през 2016 г.:
По първоинстанционните граждански дела са постановени 170 (157 гр.д. + 13
ч.гр.д.) съдебни акта. Обжалвани през 2016 г. са 46 или 27 %. Разгледани и върнати
от горната инстанция в т.ч. и жалби против решения и определения през 2016 г. са
52, от тях с резултат изцяло потвърдено касационно обжалване

индекс 1 са 26 дела, недопуснато до

- индекс 2 – 2, изцяло отменено -

индекс 3а – 10 дела,

потвърдено в едната част и отменено в друга част - индекс 5а – 12, потвърдено в
едната част и обезсилено в друга част - индекс 5б – 1, отменено, обезсилено или
нищожно - индекс 7а – 1 дела.
От данните се наблюдава тенденция за увеличаване (25 %) броя на
обжалваните първоинстанционни съдебни актове в сравнение с предходните три
години.
По първоинстанционни търговски дела са постановени 235 (171 т.д. + 64 ч.т.д.)
съдебни акта. Обжалвани през 2016 г. са 66 или 28 % въззивни жалби, а са върнати с
резултати общо 57 дела. Резултатите са: изцяло потвърдени - индекс 1 са 36 акта,
недопуснати до касационно обжалване - индекс 2 са 2, изцяло отменени - индекс 3а
– 10, изцяло обезсилено - индекс 3б – 4, изцяло отменено или обезсилено - индекс 4а
– 1, отказ или оттегляне - индекс 4б – 1, потвърдени в едната част и отменено в друга
част - индекс 5а и 6а – 2 и потвърдено или недопуснато до касационно обжалване индекс 8а – 1.
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Въззивни дела
Наказателни дела
Постъпление на делата и сравнителен анализ
Окръжен съд – Велико Търново:
През 2017 г. новообразувани са 81 въззивни наказателни общ характер дела и
148 въззивни частни наказателни дела. Несвършени от предходен период са били 21
въззивни наказателни общ характер дела и 16 въззивни частни наказателни дела.
Разгледаните въззивни наказателни общ характер дела са общо 102, а въззивни
частни наказателни дела са 164.
През 2016 г. новообразувани са 91 въззивни наказателни общ характер дела и
169 въззивни частни наказателни дела. Несвършени от предходен период са били 23
въззивни наказателни общ характер дела и 16 въззивни частни наказателни дела.
Разгледаните въззивни наказателни общ характер дела са общо 114, а въззивни
частни наказателни дела са 185.
При въззивните производства за 2017 година се констатира намаление на
постъпилите и разгледани дела спрямо 2016 година както по отношение на
новопостъпилите и така и по отношение на общо разгледани въззивни наказателни
общ характер дела и въззивни наказателни частни дела. Спрямо 2015 година е налице
известна устойчивост – има намаление на новопостъпилите въззивни наказателни общ
характер дела с 6, но пък е налице увеличен брой на общо разгледаните въззивни
наказателни общ характер дела, поради по-големия брой останали несвършени от
предходния период. Една и съща е бройката на новопостъпилите въззивни
наказателни частни дела за 2015 год. и 2017 год., като обаче и тук общият брой за
разглеждане е увеличен, отново поради по-голям брой висящи дела останали от
предходната 2016 година. Спрямо 2016 година се наблюдава намаление на въззивни
наказателни частни дела, както като брой новопостъпили, така и като общ брой
разгледани такива. Намаленият общ брой въззивни наказателни частни дела за
разглеждане през 2017 г. е резултат от по-малкото новопостъпили, тъй като

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА АПЕЛАТИВЕН СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2017 г.

243|368

висящността за този вид дела към края на предходния период е същата като към края
на 2015 година.
Окръжен съд – Габрово:
Въззивните наказателни от общ, административен и частен характер дела за
разглеждане през отчетната 2017 година са били общо 120, от които 14 висящи от
предходната година и 106 новопостъпили. През 2016 година тези дела са били 112, от
които 11 висящи от предходната година и 101 новопостъпили. През 2015 година са
били общо 90, от които 9 висящи от предходната година и 81 новопостъпили.
Тенденция към леко увеличаване, с връщане към предходни нива (преди 2015
година). От постъпилите дела 61 са от Районен съд – Габрово, 29 от Районен съд –
Севлиево, 7 от Районен съд – Трявна и 9 от Районен съд – Дряново. Образуваните по
жалби дела са 93, а по протести – 13 дела.
Въззивните частни наказателни дела за разглеждане през 2017 са били общо 50,
от които 49 новопостъпили. През 2016 година са били общо 60, от които 59
новопостъпили, колкото и през 2015 година. Постъплението на този вид дела сочи на
относително намаление. По районни съдилища: 29 дела от Районен съд – Габрово, 14
от Районен съд – Севлиево, 2 от Районен съд – Трявна и 4 от Районен съд – Дряново.
Окръжен съд – Ловеч:
През 2017 г. броят на постъпилите въззивни наказателни дела е 71, а на
частните наказателни дела ІІ-инстанция 106, или общо 177 дела.
Постъпилите за разглеждане през 2016 г. въззивни наказателни производства
са: 78 бр. въззивни наказателни дела и 100 бр. частни наказателни дела ІІ-инстанция,
или общо 178 дела.
За сравнение техният брой през 2015 г. е 76 въззивни наказателни дела и
частни наказателни дела ІІ-инстанция 86, или общо 162 дела. През 2014 г. броят на
постъпилите въззивни наказателни дела е бил 101, а на частните наказателни дела ІІинстанция 103, или общо 204 дела.
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Окръжен съд – Плевен:
През 2017 г. са стояли за разглеждане 213 въззивни наказателни общ характер
дела, от които 39 дела са били висящи в началото на годината, а 174 дела са
новообразувани.
През 2016 г. са стояли за разглеждане 249 въззивни наказателни общ характер
дела, от които 44 дела са били висящи в началото на годината, а 205 дела са
новообразувани.
През 2015 г. са стояли за разглеждане 203 въззивни наказателни общ характер
дела, от които 25 дела са били висящи в началото на годината, а 178 дела са
новообразувани.
Трайната тенденция за намаление на този вид дела през последните пет години
е продължила през 2015 г., и намалението на делата за разглеждане и на
новопостъпилите дела за тази година е минимално в сравнение с предходните години
от 2009 г. насам. През 2016 г. е спряно намалението на този вид дела и дори има
съществено увеличени от 46 дела за разглеждане и 22 новопостъпили. През 2017 г.
обаче тенденцията за намаление на този вид дела е продължила и всъщност е
достигнат минимума на постъпили дела от 2010 г. насам.
През 2017 г. са стояли за разглеждане 218 наказателни дела втора инстанция,
от които 7 дела са висящи в началото на отчетния период, а 211 дела са били
новообразувани.
През 2016 г. са стояли за разглеждане 228 наказателни дела втора инстанция,
от които 13 дела са били висящи в началото на отчетния период, а 215 дела са били
новообразувани.
През 2015 г. са стояли за разглеждане 245 наказателни дела втора инстанция,
от които 9 дела са били висящи в началото на отчетния период, а 236 дела са били
новообразувани.
Трайната тенденция за намаление на стоящите за разглеждане дела от този вид
през последните години е спряна през 2014 г. и 2015 г., и дори е превърната във
възходяща тенденция на постъпление. През 2016 г. обаче е продължила общата
тенденция на намаление както на делата за разглеждане, така и на постъпилите дела.
В общ план постъплението на този вид дела е относително устойчиво с неособено
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съществени разлики в постъплението, с изключение на 2010 и 2011 г., когато
постъплението било значително по-голямо.
Окръжен съд – Русе:
Висящи въззивни наказателни дела към 01.01.2017 г. са 13.
Образуваните въззивните наказателни дела през отчетния период са 122, от
които 102 по жалби и 20 по протести. По видове са както следва: въззивни
наказателни общ характер дела – 89, въззивни частен характер дела – 20 и въззивни
наказателни административен характер дела – 13. Общо за разглеждане за 2017 г. са
135.
Висящите въззивни наказателни дела към 01.01.2016 г. са 17. По видове са:
въззивни наказателни общ характер дела – 16 и въззивни частен характер дела – 1.
Образуваните въззивните наказателни дела през отчетния период са 127, от
които 109 по жалби и 18 по протести. По видове са както следва: въззивни
наказателни общ характер дела – 76, въззивни частен характер дела – 30 и въззивни
наказателни административен характер

дела – 21. Постъпилите и общо за

разглеждане за 2016 г. са 144 бр.
Постъплението

сравнено

с

наблюдавания

период

е

с

тенденция

към

намаляване, като в сравнение с 2016 г. постъплението е намаляло с 4 %, а сравнено
със средното за последните три години – (126 бр.) с 3 %.
Висящите въззивни частни наказателни дела към 01.01.2017 г. са 3. През 2017 г.
постъпилите въззивни частни наказателни дела са 124.
Висящите въззивни частни наказателни дела към 01.01.2016 г. са 3. През 2016 г.
постъпилите въззивни частни наказателни дела са 118.
В сравнение с предходната година въззивните частни наказателни дела са се
увеличили с 5 % и сравнено със средното постъпление за последните три години (129
бр.), въззивните частните наказателни дела за 2017 г. са намалели с 4 %.
Година

Висящи

2017

16

2016
2015

Общо

Общо за

ВНОХД

ВНХЧД

ВНАХД

ВЧНД

246

89

20

13

124

262

20

245

76

30

21

118

265

12

272

89

18

21

144

284

постъпили

разглеждане
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Брой свършени (решени) дела – в края на годината
Окръжен съд – Велико Търново.
През 2017 г. са свършени въззивни наказателни общ характер дела - 94 и
въззивни частни наказателни дела - 158. От тях в тримесечен срок от въззивни
наказателни общ характер дела са приключени 69 дела или 73 % и от въззивни
частни наказателни дела 152 са приключени в тримесечен срок или 96 %.
През 2016 г. са свършени въззивни наказателни общ характер дела - 93 и
въззивни частни наказателни дела - 169. От тях в тримесечен срок от въззивните
наказателни общ характер дела са приключени 73 дела или 77 % и от въззивните
частни наказателни дела 152 са приключени в тримесечен срок или 90 %.
През 2015 г. са свършени въззивни наказателни общ характер дела - 78 и
въззивни частни наказателни дела - 139. От свършените през 2015 година дела в
тримесечен срок са приключени както следва: от въззивни наказателни общ характер
дела – 82 % или 64 дела, а от въззивни частни наказателни дела 95 % или 132 дела.
През последните три години 2015 г., 2016 г. и 2017 г. се констатира тенденция
на увеличаване броя на свършени въззивни наказателни общ характер дела,
независимо от намаления брой на постъпилите такива. Това се дължи на по-големия
брой останали несвършени дела от предходния период. През 2016 год. и през 2017
година спрямо 2015 година се наблюдава повишаване броя на свършените въззивни
наказателни общ характер дела. За отчетната 2016 година от общо 114 въззивни
наказателни общ характер дела за разглеждане са свършени 93 броя спрямо 2015 г.,
когато свършените дела са били 78 от общо разгледаните 101 въззивни наказателни
общ характер дела. Намалява обаче е процентът на свършени въззивни наказателни
общ характер дела в тримесечен срок от образуването - от 82 % за 2015 г., 77 % за
2016 г. и 73 % за 2017 г. Причина за това е по-скоро обстоятелството, че и през 2017
година наказателно отделение във Окръжен съд – Велико Търново работи с намален
състав – една свободна незаета щатна брой и отсъствие на един съдия поради
продължителен отпуск по болест.
Въпреки отчетената през предходния тригодишен период 2014 г. - 2016 г.
тенденция за трайно увеличение както в постъпленията на въззивни частни
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наказателни дела, така и в общия им брой за разглеждане, то през 2017 година е
налице намаление на постъпленията от този вид дела спрямо 2016 год. И същото
постъпление спрямо 2015 година. По отношение на общия брой въззивни частни
наказателни дела за разглеждане е налице намаление спрямо 2016 год. и увеличение
спрямо 2015 г. от всичко 164 бр. въззивни частни наказателни дела за разглеждане
през 2017 год. са свършени 158 броя, от които 152 в тримесечен срок или 96 %. От
всичко 185 въззивни частни наказателни дела за разглеждане през 2016 год. са
свършени 169, от които 152 броя в тримесечен срок или 90 %. През предходните две
години броят на общия брой дела за разглеждане от този вид - въззивни частни
наказателни дела е бил както следва - за 2014 г. - 154 бр. и 155 бр. за 2015 г., при
свършени за 2014 г. - 147 бр. и за 2015 г. - 132 бр. и съответно в тримесечните
срокове - за първата година – 93 %, а за втората година – 95 % По отношение
приключването на въззивните наказателни общ характер дела в тримесечен срок се
констатира намаляване в процентно съотношение. От друга страна е налице
увеличение в процентно съотношение на приключените в тримесечен срок въззивни
частни наказателни дела.
Окръжен съд – Габрово.
Свършените
образувани

по

през
жалби

отчетната
или

2017

протести

година

въззивни

наказателни

против

присъди

или

дела,

решения

на

първоинстанционния съд са 103, от които 84, или 82 %, са свършени в тримесечен
срок, при 98 за 2016 година, от които 87, или 89 %, са свършени в тримесечен срок и
79 за 2015 година, от които 69, или 87 %, са свършени в този срок. Следва да се
отчете запазване на този показател (срочността) спрямо предходните година, предвид
увеличеното постъпление и по-големия брой дела за разглеждане.
Приключило е разглеждането и на 48 въззивни частни наказателни дела от
общо 50,

образувани по частни жалби и

протести против определения

и

разпореждания на районните съдилища, отново на 100 % свършени в тримесечен
срок, при 59 за 2016 година и 58 за 2015 година.
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Окръжен съд – Ловеч:
При въззивните наказателни дела данните показват, че от разгледаните през
2017 год. 85 дела са свършени 63, като 50 са приключили в срок от 3 месеца или
79.00 %. За сравнение от разгледаните през 2016 год. 85 дела са свършени 71, като
62 са приключили в срок от 3 месеца или 87.32 %, а през 2015 год. от 85 разгледани
дела са свършени 78, като 70 са приключили в срок от 3 месеца или 90.00 %. От тези
цифри може да се направи извод, че през отчетния период е налице отстъпление по
показателя бързина при въззивните наказателни дела при съпоставяне с предходните
две години, но резултати са много добри и са израз на стремежа на съдиите за
приключването им в кратки срокове.
При частните наказателни дела втора инстанция данните показват, че от
разгледаните през 2017 год. 106 дела са свършени 99, като 98 са приключили в срок
до 3 месеца или 99.00 %. От разгледаните през 2016 год. 105 дела са свършени 105,
като 104 са приключили в срок до 3 месеца или 99.04 %. За сравнение от
разгледаните през 2015 год. 88 дела са свършени 83, като 82 са приключили в срок от
3 месеца или 93,18 %.
Окръжен съд – Плевен:
През 2017 г. са решени общо 175 въззивни наказателни общ характер дела. В
срок до три месеца са свършени 149 дела, което представлява 85 % от общо
свършените дела от този вид.
През 2016 г. са решени общо 209 въззивни наказателни общ характер дела. В
срок до три месеца са свършени 179 дела, което представлява 86 % от общо
свършените дела от този вид.
През 2016 г. са решени 221 частни наказателни дела втора инстанция. В срок до
три месеца са решени 217 дела, което представлява 98 % от общо свършените дела
от този вид.
Намалението през 2012 г. със 122 дела в сравнение с 2011 г., със 176 дела в
сравнение с 2010 г. и със 171 дела в сравнение с 2009 г. може да се твърди, че е
спряло, тъй като през 2013 г. приключилите дела са само с 1 по-малко от 2012 г. През
2014 г., обаче тенденцията за намаление на решените дела от този вид се запазва и
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те са със седем дела по-малко в сравнение с предходната година. През 2015 г., обаче
тенденцията за намаляване на този вид дела отчетливо се вижда, тъй като
намалението е с 38 дела. През 2016 г. очертаната тенденция за намаление на този
вид дела през последните пет години е спряна и дори обърната. За последните пет
години през 2016 г. са решени най-голям брой от този вид дела, като увеличението в
сравнение с 2015 г. е с 49 дела. През 2017 г. са решени с 35 броя по-малко дела в
сравнение с 2016 г., но с 15 дела повече от 2015 г. Налице е минимално намаляване с
1 % на решените в тримесечен срок дела.
Забавянето на този вид дела е свързано с въвеждането на разпоредбата на чл.
329, ал. 2 от НПК, съгласно която по дела с обвинение за тежко престъпление
присъствието на подсъдимия в съдебно заседание е задължително.
Окръжен съд – Русе:
Свършените въззивни производства за 2017 г. са: по жалби и протести против
присъди и решения - 125 и по частни жалби против определения и разпореждания на
районните съдилища – 125, общо 250. Отбелязва се намаление с 2 % спрямо
средногодишното за последните три години на приключилите въззивни дела.
Свършените въззивни производства за 2016 г. са: по жалби и протести против
присъди и решения - 131 и по частни жалби против определения и разпореждания на
районните съдилища – 118, общо 249 свършени. Отбелязва се намаление с 16 %
спрямо средногодишното за предходните три години на приключилите въззивни дела.
Свършените наказателни дела по видове в табличен и графичен вид е както
следва:
ЧНД

Година

ОБЩО

ВНД

2017

250

125

125

2016

249

131

118

2015

264

123

141

II инст.
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Въззивните наказателни дела свършени в 3 месечен срок за последните четири
години са както следва:
За 2017 г. – 116, или 93 % от свършените 125 дела по жалби и протести срещу
присъди и 124 или 99 % от свършените 125 въззивни частни наказателни дела.
За 2016 г. – 114, или 87 % от свършените 131 дела по жалби и протести срещу
присъди и 115 или 97 % от свършените 118 въззивни частни наказателни дела. Извън
задължителната статистика през годината е водена отчетност за свършването на
делата в 1 месечен срок. 42 или 32 % от всичко свършените въззивни дела и 104 или
88 % от всичко свършените въззивни частни наказателни дела са приключилите в 1
месечен срок.
За 2015 г. – 118, или 96 % от свършените 123 дела по жалби и протести срещу
присъди и 141 или 100 % от свършените 141 въззивни частни наказателни дела.
Извън задължителната статистика през годината е водена отчетност за свършването
на делата в 1 месечен срок. 52 или 42 % от всичко свършените въззивни дела и 137
или 97 % от всичко свършените въззивни частни наказателни дела са приключилите в
1 месечен срок.

Брой на решените дела по същество - анализ по видове
Окръжен съд – Велико Търново.
През 2017 г. са приключени общо 252 въззивни производства. По тях са
постановени общо 237 съдебни акта по същество, от които по въззивните наказателни
общ характер дела - 88, а по въззивните частни наказателни дела - 149.
Производствата по 15 броя въззивни дела са прекратени, от които 6 въззивните
наказателни общ характер дела и 9 въззивните частни наказателни дела.
През 2016 г. са приключени общо 262 въззивни производства. По тях са
постановени общо 246 съдебни акта по същество, от които по въззивните наказателни
общ характер дела - 85, а по въззивните частни наказателни дела - 161.
Производствата по 8 дела са прекратени.
За 2015 г. са приключени общо 217 въззивни производства. По тях са
постановени общо 206 съдебни актове. При въззивните наказателни общ характер
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дела с акт по същество са приключени 74, а при въззивните частни наказателни дела
са 132. Производствата по 11 дела са прекратени.
Видове постановени съдебни актове по въззивните наказателни общ характер
дела

през

2017

година

са

както

следва:

решения,

с

които

е

потвърден

първоинстанционния акт са 51, изменени са 24 и са отменени 13. Производствата по 6
дела са прекратени.
Постановените въззивни решения по чл. 335, ал. 1 и ал. 2 НПК са 6 и по чл. 336
НПК - 7. Общо са отменени 13 присъди и решения на районен съд.
Постановените въззивни решения по чл. 337, ал. 1 НПК 6, по чл. 337, ал. 2 НПК
са 4.
Постановени съдебни актове по въззивните частни наказателни дела през 2017
година са както следва: Общо постановени определения и решение по въззивните
частни наказателни дела са 129 броя, от които: Решения и определения, с които е
потвърден първоинстанционния акт са 87 бр., изменени са 33 бр., отменени са само 9
бр. Производствата по 5 въззивните частни наказателни дела са прекратени.
За 2017 г. са приключени общо 252 въззивни дела. От тях с акт по същество са
решени 237, като 15 дела са прекратени. Общо са потвърдени 138 първоинстнационни
акта или 58 %, изменени са 22 или 9,3 % и са отменени 11 или 4,6 %.
За сравнение:
За 2016 г. са приключени общо 262 въззивни дела. От тях с акт по същество са
решени 246, като 16 дела са прекратени. Общо са потвърдени 159 или 65 %, изменени
са 32 или 13 % и са отменени 55 или 22 %.
За 2015 г. са приключени общо 217 въззивни дела. От тях с акт по същество са
решени 206, като 11 дела са прекратени. Общо са потвърдени 146 или 71 %, изменени
са 15 или 7 % и са отменени 45 или 22 %.
При сравнителен анализ за трите години в процентно отношение е намалял
броя на потвърдените първоинстанционни актове за 2017 година, спрямо предходните
две години. Намален е обаче и процентът на изменените и отменени актове на
първоинстанционните съдилища.

Следва да се отбележи, че тук се имат предвид

актовете с които се отменя изцяло или отчасти първоинстанционния съдебен акт и по
двата вида въззивни дела.
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През 2017 година са разгледани общо 27 въззивните наказателни частен
характер дела, от които 8 останали несвършени от предходната 2016 година и 19 броя
новообразувани през 2017 година. Решени са 24 въззивните наказателни частен
характер дела, като приключилите с акт по същество са 21. Присъдите по 16
въззивните наказателни частен характер дела са потвърдени, няма отменени
първоинстанционни присъди с постановяване на нова такава, както и отменени и
върнати за ново разглеждане на първата инстанция. По 5 въззивните наказателни
частен характер дела присъдите са изменени, а 3 въззивните наказателни частен
характер дела са прекратени, в това число едно от тези дела е прекратено поради
постигнато

споразумение

между

страните

по

делото.

Останали

несвършени

въззивните наказателни частен характер дела към 31.12.2017 година са само 3 броя
дела.
През 2016 година са решени 30 броя въззивните наказателни частен характер
дела, приключили с акт по същество. Присъдите по 13 броя въззивните наказателни
частен характер дела са потвърдени, по 5 броя са отменени изцяло с постановяване
на нова присъда и 5 броя са отчасти отменени. По три броя въззивните наказателни
частен характер дела присъдите са изменени, а 4 въззивните наказателни частен
характер дела са прекратени.
Сравнителния анализ налага извод, че се е увеличил броят на потвърдените
първоинстанционни актове по въззивните наказателни частен характер дела, като
през 2017 г. няма отменени такива с постановяване на нови присъди или върнати за
ново разглеждане, а изменените са 5 бр. Повишено е качеството на правораздаване
по тези видове дела.
Окръжен съд - Габрово.
От общо свършените 103 въззивни наказателни общ характер дела, наказателни
частен характер дела и въззивни административно наказателни дела, 97 са
приключили с акт по същество. По 74 от тях първоинстанционната присъда е била
потвърдена, по 14 – изменена, по 5 е била отменена изцяло, с връщане на делото за
ново разглеждане и по 4 е отменена изцяло и е постановена нова присъда. Такава е
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постановена по 3 дела на Районен съд – Габрово и по 1 дело на Районен съд –
Дряново.
От свършените общо 48 частни въззивни наказателни дела, с акт по същество
са приключили 45 дела.
За сравнение през 2016 г.:
От общо свършените 98 въззивни наказателни общ характер дела, наказателни
частен характер дела и въззивни административно наказателни дела, 95 са
приключили с акт по същество. По 73 от тях първоинстанционната присъда е била
потвърдена, по 7 – изменена, по 12 е била отменена отчасти или изцяло (по 9), с
връщане на делото за ново разглеждане и по 3 е отменена изцяло и е постановена
нова присъда. Такава е постановена по 2 дела на Районен съд – Габрово и по 1 дело
на Районен съд – Трявна.
От свършените общо 59 въззивни частни наказателни дела, с акт по същество
са приключили 56 дела.
За сравнение през 2015 г. от общо свършените 79 въззивни наказателни общ
характер дела, наказателни частен характер дела и въззивни административно
наказателни

дела,

76

са

приключили

с

акт

по

същество.

По

65

от

тях

първоинстанционната присъда е била потвърдена, по 4 – изменена, по 2 е била
отменена отчасти или изцяло с връщане на делото за ново разглеждане и по 5 е
отменена изцяло и е постановена нова присъда. Такава е постановена по 3 дела на
Районен съд – Габрово и по 1 дело на Районен съд – Дряново и Районен съд – Трявна.
От свършените общо 58 въззивни наказателни дела, с акт по същество са
приключили 54 дела.
Окръжен съд – Ловеч.
През 2017 год. са постановени са 61 акта по същество по въззивни наказателни
производства и 94 актове по същество по въззивни частни наказателни производства.
При справка за решените 61 въззивни наказателни дела с акт по същество, се
наблюдават следните резултати за районните съдилища:
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Въззивни наказателни дела
РС-Луковит
РС-Тетевен

РС-Ловеч
Решени по
същество

Бр. решени

Потв.

19
14
РС-Ловеч
Изменени

Отменени
изцяло и
върнати за
ново
разглеждане
Отменени и
постановени
нови присъди

Бр. решени

Потв.

11
6
РС-Луковит

Бр. решени

РС-Троян

Потв.

17
8
РС-Тетевен

Бр. решени
14
РС-Троян

Потв.
9

наказанието
е увеличено

други

Наказанието
е увеличено

други

наказанието
намалено.

други

Наказанието
намалено.

други

1

3

1

2

5

0

1

-

РС-Ловеч

РС-Луковит

РС-Тетевен

РС-Троян

0

1

4

3

РС-Ловеч

РС-Луковит

РС-Тетевен

РС-Троян

1

1

0

1

От изнесените данни следва да се направи извод, че от решените 61 въззивни
наказателни дела, по 39 от тях или 63.93 % постановените от районните съдилища
присъди са потвърдени, по 3 от тях или 4.9 % присъдите са отменени и постановени
нови, по 8 дела или 13.11 % са отменени и делата върнати за ново разглеждане, а по
останалите наложеното наказание е увеличено или намалено.
Следва да се отчете, че от обжалваните въззивни актове, с които е постановено
нова присъда от съдиите при Ловешкия окръжен съд по наказателни дела са 3.
Присъдите са влезли в сила.
Окръжен съд - Плевен.
През 2017 г. със съдебен акт по същество са били решени общо 168 въззивни
общ характер дела. През 2016 г. със съдебен акт по същество са били решени общо
197 въззивни общ характер дела. През 2015 г. със съдебен акт по същество са били
решени общо 154 въззивни общ характер дела.
През 2017 г. със съдебен акт по същество са били решени общо 192 частни
наказателни дела втора инстанция. През 2016 г. със съдебен акт по същество са били
решени общо 207 частни наказателни дела втора инстанция. През 2015 г. със съдебен
акт по същество са били решени общо 222 частни наказателни дела втора инстанция.
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Окръжен съд - Русе.
През 2017 г. от общо свършените въззивни наказателни дела – 250 бр., решени
по същество са 231 бр. и по видове са: въззивни общ характер дела, въззивни частен
характер дела и въззивни административни дела – 116 бр. и въззивни частни
наказателни дела – 115 бр.
От постановените през 2017 г., 116 бр. решения по въззивни наказателни дела,
резултатите са както следва: потвърждава – 76 бр., изменени – 23 бр., върнати за
ново разглеждане – 13 бр. и с произнасяне на нов акт – 4 бр.
От постановените 115 бр. определения и разпореждания по въззивни
наказателни дела, резултатите са както следва: потвърждава – 76 бр., отменя –27 бр.,
изменя – 6 бр. и 6 бр. с други резултати.
През 2016 г. от общо свършените въззивни наказателни дела – 249 бр., решени
по същество са 242 бр. и по видове са: въззивни общ характер дела, въззивни частен
характер дела и въззивни административни дела – 128 бр.; въззивни частни
наказателни дела – 114 бр.

Брой прекратените дела - причини.
В Окръжен съд – Велико Търново
През 2017 година са прекратени 6 броя въззивни наказателни общ характер
дела и 9 броя въззивни частни наказателни дела. Причини за прекратяването на тези
видове дела са различни. Една от причините за прекратяване на въззивни
наказателни общ характер дела и въззивни частни наказателни дела е поради
неадминистриране на жалбите от първоинстанционните съдилища. Друга често
срещана причина е оттегляне на подадените въззивни или частни жалби.
Окръжен съд – Габрово.
От свършените през 2017 година общо 103 въззивни наказателни дела
производството е прекратено само по 6 дела, спрямо 3 дела за 2016 година, също
толкова и за 2015 година. Основанията са оттегляне на жалбата или протеста.
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Прекратените въззивни частни наказателни дела са 3, спрямо същия брой за
2016 година и 4 за 2015 година. Причината е липса правно основание или на правен
интерес, пропуснат срок.
От свършените през 2016 година общо 95 въззивни наказателни дела
производството е прекратено само по 3 дела, спрямо толкова и за 2015 година и 5 за
2014 година. Основанията са оттегляне на жалбата или протеста.
Прекратените въззивни частни наказателни дела са 3, спрямо 4 за 2015 и за
2014 година. Причината е липса правно основание или на правен интерес, пропуснат
срок.
За сравнение през 2015 г. от свършените общо 79 въззивни наказателни дела
производството е прекратено само по 3 дела, спрямо 5 за 2014 и 7 за 2013 година.
Основанията са оттегляне на жалбата или протеста.
Прекратените въззивни частни наказателни дела са 4, спрямо 4 за 2014 и 3 за
2013 година. Причината е липса правно основание или на правен интерес, пропуснат
срок.
Окръжен съд – Ловеч.
Броят на прекратените въззивни частни граждански дела ІІ-инстанция е 15 и
същите са прекратени поради връщане на жалбата за администриране, недопустимост
на частните жалби и направени отводи.
Прекратени са 2 въззивни наказателни дела поради оттегляне на жалбата и
връщане за администриране.
Прекратени са и 5 въззивни частни наказателни дела ІІ-инстанция поради
оттегляне на жалбата, недопустимост на жалбата и отвод на всички съдии от Окръжен
съд – Ловеч.
За сравнение през 2016 г. са постановени са 171 акта по същество по въззивни
наказателни производства и са прекратени 5 такива - поради оттегляне на жалбата и
постигната спогодба между страните по наказателно частен характер дело.
Окръжен съд – Плевен.
През 2017 г. са били прекратени производствата по 7 въззивни наказателни
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дела по други причини.
През 2016 г. са били прекратени производствата по 12 въззивни наказателни
дела по други причини.
През 2015 г. са били прекратени производствата по 6 въззивни наказателни
дела. Връщане за процедура по чл. 321 – 2 дела, по чл. 249, ал. 1 НПК – 1 дело, по
други причини – 3 дела. През 2014 г. са били прекратени производствата по 7 дела.
връщане за процедура по чл. 321 – 4 дела, по чл. 323 – 1 дело, по чл. 324 НПК – 1
дело и 1 дело, поради недопустимост на жалбата. През 2013 г. са били прекратени
производствата по 13 дела. Поради оттегляне на въззивната жалба или протест са
прекратени 0 дела, поради изтичане на предвидената в закона давност за
наказателно преследване e прекратено 5 дела, връщане за процедура по чл.323 от
НПК 4 дела, поради изпращане по подсъдност 2 дело и по друга причина са
прекратени 2 дела.
През 2017 г. са били прекратени производствата по 11 частни наказателни дела
втора инстанция. Поради оттегляне на жалбата или протеста са прекратени 2 дела,
поради нередовност на жалбата е прекратено 1 дело и по други причини 8 броя.
През 2016 г. са били прекратени производствата по 14 частни наказателни дела
втора инстанция. Поради оттегляне на жалбата или протеста е прекратено 4 дела,
поради недопустимост на жалбата или протеста е прекратено 1 дело, поради
нередовност на жалбата е прекратено 1 дело и по други причини 8 броя.
През 2015 г. са били прекратени производствата по 9 частни наказателни дела
втора инстанция. Поради оттегляне на жалбата или протеста е прекратено 1 дело,
поради недопустимост на жалбата или протеста са прекратени 2 дела и по други
причини

6 броя. През 2014 г. са били прекратени производствата по 20 частни

наказателни дела втора инстанция. Поради оттегляне на жалбата или протеста са
прекратени 3 дела, поради недопустимост на жалбата или протеста са прекратени 8
дела и по други причини 9 броя. През 2013 г. са били прекратени производствата по
20 частни наказателни дела втора инстанция. Поради оттегляне на жалбата или
протеста са прекратени 8 дела, поради недопустимост на жалбата или протеста са
прекратени 5 дела и по други причини 7 броя.
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Окръжен съд – Русе.
През 2017 г. са прекратени 19 бр. въззивни наказателни дела и по видове са:
въззивни

общ

характер

дела,

въззивни

частен

характер

дела

и

въззивни

административни дела – 9 бр.; въззивни частни наказателни дела – 10 бр.
През 2016 г. са прекратени 7 бр. въззивни наказателни дела и по видове са:
въззивни

общ

характер

дела,

въззивни

частен

характер

дела

и

въззивни

административни дела – 3 бр.; въззивни частни наказателни дела – 4 бр.
През 2015 г. са прекратени 10 бр. въззивни наказателни дела и по видове са:
въззивни

общ

характер

дела,

въззивни

частен

характер

дела

и

въззивни

административни дела – 6 бр.; въззивни частни наказателни дела – 4 бр.
Основната и най-честа причина за прекратяване на въззивни дела е
недопустимост на жалбата и връщане за администриране на същата. Други причини
поради които са прекратени делата са: поради неспазване на шестмесечния срок за
искане за възобновяване на производството, оттегляне на жалбата, за надлежно
връчване на препис от решението и препис от въззивната жалба на третото лице
помагач, поради неизпълнени указания на съда и невнасяне на дължимата държавна
такса.

Останали несвършени дела
Окръжен съд – Велико Търново.
Останалите несвършени въззивни наказателни дела в края на 2017 г. са както
следва: 8 бр. ВНОХД, 6 бр. ВЧНД и 1 бр.
Значително е намалена висящността към 31.12.2017 г. при ВНОХД и ВЧНД – за
2017 г. несвършените ВНОХД са едва 8 бр. спрямо 21 бр. за 2016 г. и 23 бр. за 2015 г.;
за 2017 г. несвършените ВЧНД са 6 бр. спрямо по 16 бр. несвършени за 2015 г. и 2016
г. Следва да се отбележи, че в края на годината – м. ноември и м. декември 2017 г. от
този вид дела са постъпили както следва – ВНОХД 7 бр., а ВЧНД 20 бр., от които 9
броя ВЧНД по чл. 64 и чл. 65 от НПК.
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Окръжен съд - Габрово. Останали са несвършени 17 въззивни наказателни
общ характер дела, спрямо 14 за 2016 година и 11 за 2015 година; несвършени са
само 2 въззивни частни наказателни дела.
Общият брой на висящите към 31.12.2017 година наказателни дела е 8,89 %
спрямо делата за разглеждане от този вид (326), при 8,21 % за 2016 година и 6,26%
за 2015 година.
За сравнение през 2016 г.:
Останали са несвършени 14 въззивни наказателни общ характер дела, спрямо
11 за 2015 година и 9 за 2014 година; несвършено е само 1 въззивно частно
наказателно дело.
Общият брой на висящите към 31.12.2016 г. наказателни дела е 8.21 % спрямо
делата за разглеждане от този вид (341), при 6.26 % за 2015 година и 3.92 за 2014
година.
Окръжен съд - Ловеч.
В края на отчетния период са налице 7 висящи въззивни частни наказателни
дела, докато в края на 2016 г. няма несвършени въззивни частни наказателни дела, а
през 2015 г. техният брой е бил 5.
В края на отчетния период Въззивните наказателни общ характер дела са 22,
през 2016 год. са били 14, а през от 2015 г. - 7.
Окръжен съд - Плевен.
Към 31.12.2017 г. висящи са останали 52 наказателни дела – втора инстанция.
Към 31.12.2016 г. висящи са останали 74 наказателни дела – втора инстанция.
Към 31.12.2015 г. висящи са останали 57 наказателни дела – втора инстанция.
Окръжен съд – Русе. В края на отчетния период са останали несвършени 12
бр. въззивни наказателни дела от които: 8 бр. въззивни общ характер дела, 1 бр.
въззивно наказателна частен характер дело, 2 бр. въззивни частни наказателни дела
и 1 бр. въззивно административен характер дело, които общо представляват 5 % от
делата за разглеждане – 262 бр.
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За 2016 г. данните са:
В края на отчетния период са останали несвършени 16 бр. въззивни
наказателни дела от които: 13 бр. въззивни общ характер дела и 3 бр. въззивни
частни наказателни дела, които общо представляват 6 % от делата за разглеждане –
265 бр.
Наблюдава се тенденция на слабо намаление на процента на несвършените
дела спрямо 2016 г. и спрямо сравнителния три годишен период (6 %). От друга
страна, следва да се отбележи и факта, че 9 бр. от несвършените дела са постъпили
през месец декември 2017 г. и обективно не могат да бъдат насрочени, разгледани и
решени в рамките на годината.
Данните сочат, че през последните три години вече трайно е утвърдена
положителната тенденция преобладаващият брой от делата да се решават през
годината, през която са постъпили, и само една малка част от делата да остават за
разглеждане през следващата година.

Брой обжалвани и протестирани съдебни актове, резултати, изводи.
В Окръжен съд – Велико Търново
Постановените съдебни актове от Окръжен съд като въззивна инстанция не
подлежат на касационна проверка с изключение на постановена нова присъда по реда
на чл. 336 НПК. Влезлите в сила съдебни актове подлежат на проверка по реда за
възобновяване на наказателното производство. По реда на редовния и извънреден
способ са атакувани постановени актовете от Окръжен съд, като въззивна инстанция.
При извършената проверка са атакувани 4 броя ВНОХД, 5 броя за 2016 год., към 7 бр.
за 2015г. Налице е тенденция на намаляване на атакуваните пред ВКС нови присъди
по ВНОХД.
В Окръжен съд – Габрово.
При въззивните наказателни дела са обжалвани две нови присъди, при
подадени една, респ. 2 жалби и протести срещу постановени през 2016 и 2015 година.
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Няма обжалвани съдебни актове, постановени по въззивните частни наказателни
дела.

ИНДЕКСИ
ИНДЕКСИ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЯ

ОБЩО
1
2а
2б
2в
2г
3а
3б
4а
4б
4в
4г
4д
4е
5а
5б
5в
6а
6б
6в
6г
6д
ОБЩО
1
2а
2б
2в
2г
3а
3б
4а

13
4
0
2
1
0
0
0
1
3
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
1
0
53
43
1
2
4
1
0
0
1

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Севда Христова Дойнова

Йовка Иванова Казанджиева

Поля Стоянова Данкова

Татяна Генова Митева

Иван Начев Иванов

Николинка Георгиева Димитрова

Емил Давидов Маринов

Иваничка Йорданова Константинова

Васил Анастасов Анастасов

Зорница Маринова Ангелова

Пламен Иванов Пенов

ОБЩО

2.

Магдалена Дочева Станчевска

Съдия
/име, презиме,
фамилия/

1.

Евгения Павлова Иванова

№ по ред

Милена Петкова Вълчева

В Окръжен съд – Ловеч.

0

0

1

0

5
2

0

0

1

0

4
2

0

1

2

0

0

12
10
1

1

0

1

1

1
2

1

1

1

1
0

0

2
2

0

14
13

0

0

11
9

0

13
9

0

2
2
1

1

1

1
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4б
4в
4г
4д
4е
5а
5б
5в
6а
6б
6в
6г
6д

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Севда Христова Дойнова

Йовка Иванова Казанджиева

Поля Стоянова Данкова

Татяна Генова Митева

Иван Начев Иванов

Николинка Георгиева Димитрова

Емил Давидов Маринов

Иваничка Йорданова Константинова

Васил Анастасов Анастасов

Зорница Маринова Ангелова

Пламен Иванов Пенов

ОБЩО

2.

Магдалена Дочева Станчевска

Съдия
/име, презиме,
фамилия/

1.

Евгения Павлова Иванова

№ по ред

Милена Петкова Вълчева
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0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1

В Окръжен съд – Плевен.
От решените през 2017 г. със съдебен акт по същество 168 въззивни
наказателни дела, са били обжалвани и протестирани съдебните актове по 9 дела,
като висящи са останали в края на периода 38 дела.
От въззивна проверка са върнати през 2017 година 9 дела. От тях 6 дела са с
потвърдени съдебни актове (4 дела от предходен период и едно дело от текущия) и 1
дело от текущия период е с резултат отменен съдебен акт и върнато дело за ново
разглеждане от въззивния/касационния съд.
От решените през 2016 г. със съдебен акт по същество 197 въззивни
наказателни дела са били обжалвани и протестирани съдебните актове по 12 дела,
като висящи са останали в края на периода 40 дела.
На касационната проверка са били изпратени 2 дела и са останали невърнати.
От решените през 2017 г. със съдебен акт по същество 192 въззивни частни
наказателни дела, не е обжалвано нито едно от тях, а висящи в края на периода са
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останали 15 дела.
От решените през 2016 г. със съдебен акт по същество 207 въззивни частни
наказателни дела са били обжалвани съдебните актове по 2 дела, като висящи в края
на периода са останали 7 дела.
За сравнение решените през 2015 г. със съдебен акт по същество 154 въззивни
наказателни дела са били обжалвани и протестирани съдебните актове по 6 дела,
като висящи са останали в края на периода 43 дела.
При касационната проверка са били потвърдени 3 съдебни акта, 3 съдебни акта
са били отменени, изменени съдебни актове няма. Всички са от текущата година.
От решените през 2015 г. със съдебен акт по същество 222 частни наказателни
дела втора инстанция са били обжалвани съдебните актове по 5 дела, като висящи в
края на периода са останали 14 дела.
В Окръжен съд – Русе.
През 2017 г. са постановени 250 бр. съдебни акта по въззивни наказателни
дела, от които 125 бр. присъди, решения и определения по въззивни общ характер
дела, въззивно наказателно частен характер дело и въззивни административно
наказателни дела, както и 125 бр. определения и разпореждания по въззивни частни
наказателни дела, а обжалвани и протестирани са 19 бр. или 8 %.
Върнати през 2017 г. са 7 бр., от които потвърдени - индекс 1- 2 бр., отменени
индекс 2 – 4 бр. и изменено - индекс 4 – 1 бр.
Налице е увеличение на процента на обжалваните актове спрямо предходната
2016 г., както и ако сравним с процента на обжалваните и протестирани присъди за
сравнителния тригодишен период /5%/.
През 2016 г. са постановени 249 бр. съдебни акта по въззивни наказателни
дела, от които 131 бр. присъди, решения и определения по въззивни общ характер
дела, въззивно наказателно частен характер дело и въззивни административно
наказателни дела, както и 118 бр. определения и разпореждания по въззивни частни
наказателни дела, а обжалвани и протестирани са 13 бр. или 5 %.
Върнати през 2016 г. са 11 бр., от които потвърдени - индекс 4 бр., отменени
индекс 2 – 6 бр. и изменено - индекс 4 – 1 бр.
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През предходната 2015 г. са постановени 264 бр. съдебни акта по въззивни
наказателни дела, от които 123 бр. присъди, решения и определения по въззивни общ
характер

дела,

въззивно

наказателно

частен

характер

дело

и

въззивни

административно наказателни дела, както и 141 бр. определения и разпореждания по
въззивни частни наказателни дела, а обжалвани и протестирани са 8 бр. или 3 %.
Върнати през второто полугодие на 2015 г. са 5 бр., от които потвърдени 2 бр. и
отменени изцяло 3 бр.
Налице е увеличение на процента на обжалваните актове спрямо предходната
2015 г., както и сравним с процента на обжалваните и протестирани присъди през
предходните три години.

Граждански и търговски дела
Постъпление на делата и сравнителен анализ
Окръжен съд – Велико Търново.
През отчетния период (2017 година) във Окръжен съд – Велико Търново са
разгледани 614 броя въззивни граждански дела (без въззивните частни граждански
дела), от които 93 броя останали несвършени от предходни периоди и 521 броя нови
дела, постъпили през 2017 година.
При сравнение на постъпленията за предходни години, може да се посочи, че
през 2017 година броят на новообразуваните въззивни граждански дела е идентичен с
броя на новообразувани дела от същия вид през 2014 г. - точно 521 дела. Това идва,
за да потвърди констатацията, направена в доклада за дейността на съда през 2016
година, че броят на новообразуваните въззивни граждански дела е устойчив през
последните години, с изключение на 2015 година, когато той бе много висок, поради
кампанийност в един определен вид въззивни граждански дела.
В сравнение със значително по-големия брой новообразувани въззивни
граждански дела през 2015 година 824 броя, през 2016 година тази бройка е спаднала
до установеното през периода 2012 - 2014 година ниво. За сравнение броят на
новообразуваните въззивни граждански дела през периода 2012-2014 г. е както
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следва: през 2012 година – 614 броя въззивни граждански дела, през 2013 година –
626 броя въззивни граждански дела, а през 2014 г. – 521 броя въззивни граждански
дела).
Въззивните частни граждански дела за разглеждане през 2017 год. са 367 броя,
от които 18 броя висящи в началото на периода и новообразувани 349 броя. При този
вид дела се наблюдава увеличение на броя в сравнение с предходната 2016 год. с 26
дела.
Общият брой на разглежданите второинстанционни граждански дела през 2017
г. е бил 971 или 62,12 % от всички граждански дела. За сравнение през 2016 г. този
процент е бил 64,81 %, а през 2015 г. – 72 %.
В заключение следва да се посочи, че през 2017 г. броят на новообразуваните
граждански дела - въззивни и първоинстанционни - бележи увеличение спрямо броя
на образуваните дела през предходната година, като за 2017 г. общият брой на
новообразувани граждански дела е 1563, а за 2016 г. - 1546.
Прави впечатление, че е намалял общият брой на останали висящи граждански
дела от предходни периоди. За 2015 год. и 2016 год. този брой е бил 293, а за 2017 г.
броят на останалите несвършени в края на отчетния период е 254 бр. Това, с оглед
последващите констатации относно причините, довели до намаляване процента на
срочност при приключването на делата, следва да се приеме като положителен
момент в работата на съдиите от гражданското отделение на съда.
Окръжен съд – Габрово. През 2017 година са постъпили 220 въззивни
граждански дела, като, заедно с останалите 34 висящи в началото на отчетния
период, общият брой на делата за разглеждане е 254, при 296 за 2016 година, от
които 273 новопостъпили и при 298 за 2015 година, от които 269 новопостъпили, като
съпоставката на данните сочи отново на тенденция към рязко намаляване на
постъплението, отчетена и за 2015 година, спрямо предходни периоди. Водещо е
постъплението от Районен съд – Габрово – 116 дела, при 38 от Районен съд –
Севлиево, 11 от Районен съд – Дряново, 12 от Районен съд – Трявна. Отчита се и
постъпление от районни съдилища, извън съдебния окръг – 4 дела от Районен съд –
Плевен и 2 дела от Районен съд – Ловеч. По жалби срещу действия на съдебен
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изпълнител са стояли за разглеждане общо 39 въззивни дела, при 78 през 2016
година и 84 през 2015 година, двойно намалено постъпление, което има съществено
значение за горепосоченото общо намаление на тези дела. С най-голям дял са делата
по жалби срещу действия на ЧСИ Ивайло Илиев – 14 броя и Звезделина Василева – 16
броя.
През 2017 година са постъпили 143 въззивни частни граждански дела, при 152
за 2016 и при 184 за 2015 година, като общият брой за разглеждане е бил съответно
154 дела, спрямо 160 и спрямо 189 – лека тенденция на намалящо постъпление.
Постъплението на частни жалби е следното: 93 срещу определения и разпореждания
на Районен съд – Габрово, 22 – на Районен съд – Севлиево, 8 /двойно по-малко
спрямо 2016 година/ – на Районен съд – Дряново, 7 – на Районен съд – Трявна, 3 – на
Районен съд – Плевен, по 2 – на Районен съд – Ловеч и Районен съд – Бяла, както и 7
срещу разпореждане на ЧСИ.
Окръжен съд – Ловеч.

Видове дела

Година
2017

2016

2015

2014

Въззивни гр.дела

264

236

362

360

Частни гр.дела ІІ-ра

361

227

206

247

През 2017 г. броят на постъпилите въззивни граждански дела е 264, а на
частните граждански дела ІІ-инстанция 261, или общо 525 дела.
През 2016 год. са постъпили за разглеждане 236 бр. въззивни граждански дела
и 227 бр. ч.гр.д. ІІ-инстанция, или общо 463 въззивни производства.
За сравнение техният брой през 2015 г. е 319 въззивни граждански дела и
частни граждански дела ІІ-инстанция 194, или общо 513 дела.

Видове дела

Ост. несвършени

Новообразувани

Въззивни гр.дела

34

264

Частни гр.дела ІІ-ра

12

361

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА АПЕЛАТИВЕН СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2017 г.

267|368

Окръжен съд – Плевен.
През 2017 г. са стояли за разглеждане общо 555 въззивни граждански дела, от
които 63 дела са били висящи в началото на годината, а 492 дела са новообразувани.
През 2016 г. са стояли за разглеждане общо 590 въззивни граждански дела, от които
85 дела са били висящи в началото на годината, а 505 дела са новообразувани. През
2015 г. са стояли за разглеждане общо 675 въззивни граждански дела, от които 105
дела са били висящи в началото на годината, а 570 дела са новообразувани.
Очерталата се тенденция за увеличаване на този вид дела за годините 2012 2013 г. е получила съществено развитие през 2014 г. През 2015 г., обаче е налице
известен спад на броя на този вид дела, който е продължил и през 2016 г. През 2016
г. с 85 дела по-малко са разгледани и постъпилите са с 65 по-малко в сравнение с
2015 г. През 2017 г. постъплението на тези дела е спаднало с 13 дела в сравнение с
2016 г.
През 2017 г. са стояли за разглеждане общо 322 частни граждански дела, от
които 22 дела са били висящи в началото на годината, а 300 дела са новообразувани.
През 2016 г. са стояли за разглеждане общо 339 частни граждански дела втора
инстанция, от които 14 дела са били висящи в началото на годината, а 325 дела са
новообразувани. През 2015 г. са стояли за разглеждане общо 346 частни граждански
дела втора инстанция, от които 18 дела са били висящи в началото на годината, а 328
дела са новообразувани.
Тенденцията за увеличение на този вид дела през периода 2011 г. – 2013 г. е
спряна и дори е налице съществено намаление в сравнение с 2013 г. Постъплението
през 2014 г. е намаляло с повече от 200 дела в сравнение с 2013 г. През 2015 г.
спадът в постъплението е продължил съществено с още 106 дела в сравнение с 2014
г. През 2016 г. разгледаните и постъпили дела от този вид са намалели минимално и
са съпоставими с броя през 2015 г. През 2017 г. тенденцията за намаление на този
вид дела се е запазила, като са постъпили 25 дела по-малко.
Окръжен съд – Русе.
Към 01.01.2017 г. е имало висящи 82 бр. въззивни граждански дела - 69 бр.
граждански и 13 бр. въззивни частни граждански дела. През 2017 г. в Русенския
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окръжен съд са постъпили 467 бр. въззивни граждански дела. През отчетната година в
Русенския окръжен съд са образувани 238 бр. въззивни частни граждански дела.
Към 01.01.2016 г. е имало висящи 62 бр. въззивни граждански дела - 48 бр.
граждански и 14 бр. въззивни частни граждански дела. През 2016 г. в Русенския
окръжен съд са постъпили 480 бр. въззивни граждански дела. През 2016 г. в
Русенския окръжен съд са образувани 331 бр. въззивни частни граждански дела.
За сравнение към 01.01.2015 г. е имало висящи 70 бр. въззивни граждански
дела (56 бр. граждански и 14 бр. въззивни частни граждански дела). През 2015 г. в
Русенския окръжен съд са постъпили 461 бр. въззивни граждански дела. През
отчетната година в Русенския окръжен съд са образувани 303 бр. въззивни частни
граждански дела.
Тези данни сочат за намаление с 13 % в сравнение с предходната година на
гражданските спорове въззивни и частни постъпили за разглеждане пред съда като
въззивна инстанция. В сравнение с тригодишния сравнителен период /469 бр./ е
налице намаление с по-малко от 1 % за въззивни граждански и 18 % за въззивни
частни граждански дела.
Общият брой на подлежащите за разглеждане въззивни граждански дела и
въззивни частни граждански дела за 2017 г. е 787 бр., което сочи за намаление с 13
%, спрямо предходната година и за намаление с 5 % в сравнение със средното за
последните три години /831 бр./ на делата за разглеждане.
Към 01.01.2017 г. е имало висящи 6 бр. въззивни търговски дела /4 бр.
търговски и 2 бр. въззивни частни търговски дела. През 2017 г. в Русенския окръжен
съд са постъпили 62 бр. въззивни търговски дела.
Тези данни сочат за увеличаване на броя на постъпилите въззивните търговски
дела в сравнение с предходната 2016 г. с 13 бр. /27 %/ и запазване постъплението в
сравнение със средното за последните три години /63 бр./.
През отчетната година в Русенския окръжен съд са образувани 81 бр. въззивни
частни търговски дела.
Към 01.01.2016 г. е имало висящи 13 бр. въззивни търговски дела (9 бр.
търговски и 4 бр. въззивни частни търговски дела). През 2016 г. в Русенския окръжен
съд са постъпили 49 бр. въззивни търговски дела.
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Тези данни сочат за намаляване на броя на постъпилите въззивните търговски
дела както в сравнение с предходната 2015 г., така и в сравнение със средното за
предходните три години (70 бр.).
Към 01.01.2015 г. е имало висящи 7 бр. въззивни търговски дела (6 бр.
търговски и 1 бр. въззивни частни търговски дела). През 2015 г. в Русенския окръжен
съд са постъпили 78 бр. въззивни търговски дела. Тези данни сочат за относително
постоянен брой на въззивните търговски дела за 2012 г. и 2013 г., съществено
намаление през 2014 г. и увеличение през 2015 г.
През отчетната година в Русенския окръжен съд са образувани 155 бр.
въззивни частни търговски дела. През 2015 година в Русенския окръжен съд са
образувани 82 бр. въззивни частни търговски дела.
Постъплението през 2017 г. сравнено с 2016 г. е намаляло с 48% , като в
сравнение с наблюдавания три годишен период /средно 106 бр./ е намаляло с 24%.
Общият брой на подлежащите за разглеждане въззивни търговски дела и
въззивни частни търговски дела за 2017 г. е 149 бр., което сочи за намаление с 16% в
сравнение със средното за последните три години /178 бр./на делата за разглеждане.

Брой свършени (решени) дела – в края на годината
Окръжен съд – Велико Търново. От разгледаните през 2017 година
въззивни граждански дела са свършени 517 броя дела, от които 373 броя или 72 % в
срок до 3 месеца. От разгледаните през 2016 година въззивни граждански дела са
свършени 544 от които 447 или 82 % в срок до 3 месеца. През 2015 г. Свършените
въззивни граждански дела са 840, от които 734 или 87 % в срок до 3 месеца. Анализът
на горните факти сочи, че е налице известен спад по отношение процента на срочност
при приключване на въззивните граждански дела, като през 2017 г. този процент е
намалял с 10 пункта, което се дължи основно на причините, изложени по-горе, както
и на факта, че вече трета година броят на съдиите от гражданското отделение
продължава да намалява и броят на незапълнените щатни бройки продължава да
расте. Съдиите от гражданското отделение не са работили в пълен състав, поради
незапълнен щат. Изложените по-горе причини относно намаления процент на
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свършените в тримесечен срок първоинстанционни граждански и търговски дела с
пълна сила важат и за намаления процент на свършените в тримесечен срок въззивни
граждански дела.
При въззивните частни граждански дела статистиката сочи свършени 346 дела,
от които 341 или 99 % в срок до 3 месеца. През предходните две години този процент
е бил съответно 98 и 99 %. Поначало за тези дела процесуалният закон е предвидил
кратки срокове за разглеждане и се явяват бързоликвидни, поради факта, че при тях
няма размяна на книжа, разглеждат се в закрито заседание. По-ниският процент на
разгледани в срок до 3 месеца въззивни частни граждански дела през 2016 г. се
дължи на факта, че през 2017 година 1 % от тези дела са разгледани в открито
съдебно заседание и по тях са събирани доказателства пред въззивната инстанция.
Окръжен съд - Габрово
Свършени са 233 въззивни граждански дела, от общо стоящи за разглеждане
254, образувани по жалби срещу решения на районните съдилища, като 214, или 92
%, са свършени в тримесечен срок, при свършени 262 от общо за разглеждане 296
през 2016 година, от които 226, или 86 %, са свършени в тримесечен срок и свършени
275 от общо 298 за разглеждане през 2015 година, от които 257, или 93 % в този
срок. Следва да се отчете отново висока срочност при решаването на този вид дела,
дължаща се и на намаленото постъпление, но и на подобрената организация по
насрочването и разглеждането на делата, във връзка със своевременното призоваване
на страните и задълбочената предварителна подготовка от съдебните състави.
Свършените въззивни частни граждански дела са 148 от общо 154 за
разглеждане, образувани по жалби срещу определения на районните съдилища, като
146 /99 %/ са приключени в тримесечен срок. През 2016 са свършени 149, а през 2015
година са свършени 181 такива дела.
Окръжен съд – Ловеч.
От разгледаните през 2017 год. 298 въззивни граждански дела са приключени
253 бр., от които 219 в срок до 3 месеца или 87.00 %. От разгледаните през 2016 год.
332 въззивни граждански дела са свършили 299 бр., от които 265 в срок до 3 месеца
или 88.62 %. От разгледаните през 2015 год. 362 въззивни граждански дела са
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свършили 310 бр., от които 282 в срок до 3 месеца или 91.00 %. Въпреки че
процентът на приключилите в 3-месечен срок въззивни граждански дела е с 1 % поголям в сравнение с 2016 г. и 3 % по-нисък от 2015 г., цифрите сочат на постигнати
през отчетната година много добри резултати по показателя срочност.
При въззивните частни граждански дела статистиката сочи, че са свършени 356
дела през 2017 год., от които в срок до 3 месеца са приключили 354 дела или 99.00
%. За сравнение през 2016 год. са свършени 228 дела, от които в срок до 3 месеца са
приключили 228 дела или 100.00 %. През 2015 год. от разгледаните 206 въззивни
частни граждански дела в срок от 3 месеца са приключили 100 %. Сравнителният
анализ сочи, че е налице намаление с 1 % в сравнение с двете предходни години.
При анализ на постановените 299 решения по въззивни граждански дела по
същество се установяват следните резултати по съдилища:
Окръжен съд – Плевен.
През 2017 г. са били решени общо 491 въззивни граждански дела, от които 429
дела в тримесечен срок, което представлява 87 % от общо свършените дела. През
2016 г. са били решени общо 526 въззивни граждански дела, от които 464 дела в
тримесечен срок, което представлява 88% от общо свършените дела. През 2015 г. са
били решени общо 591 въззивни граждански дела, от които 512 дела в тримесечен
срок, което представлява 87 % от общо свършените дела.
Намалението на свършените въззивни граждански дела с през 2012 г. с 58 дела
в сравнение с 2011 г. със 71 дела в сравнение с 2010 г. е преустановено, като броят
им е съществено увеличен през 2013 г. със 107 дела в сравнение с предходната
година. Това увеличение е продължило като през 2014 г. са решени 53 дела повече в
сравнение с 2013 г. и е постигнат своеобразен връх за периода от 2010 г. до края на
2014 г. През 2015 г. има намаление с 21 дела, но нивото на постъплението през 2015
г. остава по-високо от всички предходни години от 2010 г. насам, с изключение на
2014 г. През 2016 г. е налице намаление на решените дела с 65 броя, но е подобрена
бързината на разглеждане, макар и минимално с 1 %. През 2017 г. броят на решените
дела е намалял с 35 и е налице минимално забавяне при решаването на същите в
тримесечен срок с 1%.
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Бързината на разглеждане на този вид дела по критерия решени в тримесечен
срок остава на сравнително най-високо ниво за последните четири години.
През 2017 г. са решени 312 частни граждански дела втора инстанция. В срок до
три месеца са решени 310 дела, което представлява 99 % от общо свършените дела
от този вид. През 2016 г. са решени 316 частни граждански дела втора инстанция. В
срок до три месеца са решени 314 дела, което представлява 99% от общо свършените
дела от този вид. През 2015 г. са решени 332 частни граждански дела втора
инстанция. В срок до три месеца са решени 330 дела, което представлява 99 % от
общо свършените дела от този вид.
Увеличението с 84 броя на решените дела през 2012 г. в сравнение с 2011 г. и с
по 5 дела в сравнение с 2010 г. и 44 дела в сравнение с 2009 г. е значително през
2013 г. с 83 дела в сравнение с 2012 г. През 2013 г. се бележи своеобразен връх в
постъплението на този вид дела. През 2014 г. нивото на броя на решените дела от
този вид е най-ниско в сравнение с другите години от периода 2010 г. – 2014 г.
Тенденцията за намаляване на този вид дела се очертава още по-отчетливо през 2015
г., тъй като намалението в сравнение с 2014 г. е със 124 дела. Тази тенденция се
запазва и през 2016 г. и 2017 г.
Наблюдава се устойчива тенденция за решаване на тези дела в тримесечен
срок в близки до 100 % параметри.
Окръжен съд – Русе.
През 2017 г. са разгледани 536 бр. въззивни граждански дела и са свършени
481 бр. или 90 %.
През 2017 г. са разгледани 251 бр. въззивни частни граждански и са свършени
239 бр. или 95 %.
През отчетния период от свършените 720 бр. въззивни граждански дела /481
гр.д. и 239 бр.в. ч.гр.д/, в тримесечен срок са приключили 686 бр. или 95 % /449
в.гр.д и 237 бр. в.ч.гр.д./
През 2016 г. са разгледани 528 бр. въззивни граждански дела и са свършени
459 бр. или 87 %.
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През 2016 г. са разгледани 345 бр. въззивни частни граждански и са свършени
332 бр. или 96 %.
През 2016 г. от свършените 791 бр. въззивни граждански дела (459 гр.д. и 332
в.ч.гр.д.), в тримесечен срок са приключили 755 (95 %) (425 в.гр.д. и 328 в.ч.гр.д.) и
от тях в едномесечен срок 394.
През 2015 г. са разгледани 517 бр. въззивните граждански дела и са свършени
469 бр. или 91 %.
През 2015 г. са разгледани 317 бр. въззивни частни граждански и са свършени
303 бр. или 96 %. Тези резултати сочат за изключително висока ефективност на
работата на съдиите от гражданското и търговско отделение.
През 2015 г. са свършени 772 бр. въззивните граждански дела (469 гр. д. и 303
в.ч.гр.д.), в тримесечен срок са приключили 441 (96 %) в.гр.д и 301 в.ч.гр.д. и от тях
в едномесечен срок 400.
Работата на въззивните състави по този вид дела е добра. Голяма част от тези
дела приключват в едно съдебно заседание, което се дължи на прецизното
провеждане на подготвителните заседания и бързото им насрочване.
От горните данни следва категоричния извод за устойчивост на висок процент
на приключване на въззивните граждански дела в тримесечен срок.
През 2017 г. са свършени 720 бр. въззивни граждански и въззивни частни
граждански дела. От постановените 720 бр. акта, в едномесечен срок са изготвени 700
бр., което е 97 % и са просрочени 20 бр. или 3 %.
През 2016 г. са свършени 791 бр. въззивни граждански и въззивни частни
граждански дела. От постановените 791 акта, в едномесечен срок са изготвени 772
бр., което е 98 % и са просрочени 18 бр. или 2 %.
През 2015 г. са свършени 772 бр. въззивни граждански и въззивни частни
граждански дела. От постановените 772 бр. акта, в едномесечен срок са изготвени
741, което е 96 % и са просрочени 31 или 5 %.
През 2017 г. са разгледани 66 бр. търговски дела, и са свършени 62 бр. или 94
% от всичко за разглеждане.
През 2016 г. са разгледани 58 бр. търговски дела и са свършени 54 бр. или 93
% от всичко за разглеждане.
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През 2015 г. са разгледани 84 бр. търговски дела и са свършени 75 бр. или 89
% от всичко за разглеждане.
През отчетния период са разгледани 83 бр. въззивни частни търговски дела и са
свършени 77 бр. или 93 %. През 2016 г. са разгледани 159 бр. въззивни частни
търговски дела и са свършени 157 бр. или 99 %. Тези резултати сочат за
изключително висока ефективност на работата на съдиите от гражданското и
търговско отделение.
През отчетния период от свършените 139 бр. въззивните търговски дела /62
бр.т.д. и 77 бр. в.ч.т.д/, в тримесечен срок са приключили 56 бр. в.т.д и 76 бр. в.ч.т.д.
/95%/. През 2016 г. от свършените 211 бр. въззивните търговски дела (54 бр. т.д. и
157 бр. в.ч.т.д.), в тримесечен срок са приключили 52 в.т.д. и 157 в.ч.т.д. и от тях в
едномесечен срок 162 бр. През 2015 г. са свършени 157 бр. въззивните търговски дела
(75 т.д. и 82 в. ч.т.д), в тримесечен срок са приключили 74 в.гр.д и 82 в.ч.гр.д. и от
тях в едномесечен срок 98 бр.

Брой на решените дела по същество - анализ по видове
Окръжен съд – Велико Търново
Решените въззивни граждански дела с акт по същество са 437 броя при 469
броя за 2016 г. и 754 броя за 2015 г.
От свършените въззивни частни граждански дела с акт по същество са решени
280 броя, при 303 броя за 2016 год. и спрямо 449 броя за 2015 г.
Решените въззивни граждански дела общо с акт по същество са 717 при 772 за
2016 г. и 1 203 през 2015 година.
Окръжен съд – Габрово.
При въззивните граждански и търговски дела, от общо свършените 233, с акт по
същество са приключили 202 дела. По 129 от тях първоинстанционното решение е
оставено в сила, по 34 решението е изменено отчасти, по 31 е отменено изцяло и е
постановено ново решение и по 8 решението е обезсилено. Първоинстационното
решение е отменено изцяло и е постановено ново решение от въззивния съд по 17
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дела на Районен съд – Габрово, по 7 дела на Районен съд – Севлиево и по 1 – на
Районен съд – Дряново, както и по 6 въззивни граждански дела, образувани по жалби
срещу действия на ЧСИ. Първоинстанционното решение е обезсилено по 8 дела на
Районен съд – Габрово.
От свършените 148 въззивни частни граждански и търговски дела, със съдебен
акт по същество са приключили общо 120 дела.
За сравнение през 2016 г.:
При въззивните граждански и търговски дела, от общо свършените 262, с акт по
същество са приключили 207 дела. По 139 от тях първоинстанционното решение е
оставено в сила, по 40 решението е изменено отчасти, по 24 е изменено изцяло и е
постановено ново решение и по 4 решението е обезсилено. Първоинстационното
решение е изменено изцяло и е постановено ново решение от въззивния съд по 7 дела
на Районен съд – Габрово, по 12 дела на Районен съд – Севлиево и по 1 – на Районен
съд – Трявна, както и по 4 въззивни граждански дела, образувани по жалби срещу
действия на ЧСИ. Първоинстанционното решение е обезсилено по 3 дела на Районен
съд – Габрово и по 1 – на Районен съд – Никопол.
От свършените 149 въззивни частни граждански и търговски дела, със съдебен
акт по същество са приключили общо 124 дела.
За сравнение през 2015 г. въззивните граждански и търговски дела, от общо
свършените 275, с акт по същество са приключили 217 дела. По 133 от тях
първоинстанционното решение е оставено в сила, по 43 решението е изменено
отчасти, по 38 е изменено изцяло и е постановено ново решение и по 3 решението е
обезсилено. Първоинстационното решение е изменено изцяло и е постановено ново
решение от въззивния съд по 16 дела на Районен съд – Габрово, по 5 дела на Районен
съд – Севлиево и по 1 – на Районен съд – Трявна, както и по 16 въззивни граждански
дела, образувани по жалби срещу действия на ЧСИ. Първоинстанционното решение е
обезсилено по 2 дела на Районен съд – Габрово и по 1 – на Районен съд – Севлиево.
От свършените 181 въззивни частни граждански и търговски дела през 2015 г.,
със съдебен акт по същество са приключили общо 156 дела.
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Окръжен съд – Ловеч.
През отчетната година са постановени актове по същество по 252 въззивни
граждански производства и по 341 въззивни частни граждански дела.
При анализ на постановените 252 решения по въззивни граждански дела по
същество се установяват следните резултати по съдилища:

Въззивни граждански дела
РС-Ловеч

РС-Луковит

РС-Тетевен

РС-Троян

Брой постъпили дела

102

17

34

50

Решени
Потвърдени
Постановено ново
решение
Обезсилени, поради
недопустимост
изменено частично

98
50

16
12

35
25

49
28

16

-

3

7

5

1

-

4

13

1

1

6

Прекратени

14

2

6

4

Постановено е 1 решение по дело на РС Плевен, като е изменен отчасти акта на
първоинстанционния съд.
Окръжен съд – Плевен.
През 2017 г. със съдебен акт по същество са били решени общо 439 въззивни
граждански дела.
През 2016 г. със съдебен акт по същество са били решени общо 468 въззивни
граждански дела.
През 2015 г. със съдебен акт по същество са били решени общо 544 въззивни
граждански дела.
През 2017 г. със съдебен акт по същество са били решени общо 264 частни
граждански дела втора инстанция.
През 2016 г. със съдебен акт по същество са били решени общо 276 частни
граждански дела втора инстанция.
През 2015 г. със съдебен акт по същество са били решени общо 307 частни
граждански дела втора инстанция.
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Окръжен съд – Русе.
Свършените въззивните производства са 859 бр.от които, решени по същество
са 748 бр.: по въззивни граждански дела – 417 бр.; по въззивни частни граждански
дела – 215 бр.; по въззивни търговски дела – 53 бр. и по въззивни частни търговски
дела – 63 бр.
От постановените 470 бр. решения по въззивни граждански и въззивни
търговски дела, резултатите са както следва: решението оставено в сила – 296 бр.,
решението изменено – 90 бр., решението изменено изцяло и постановено ново
решение – 34 бр., решението обезсилено – 50 бр.
От постановените 278 бр. определения и разпореждания по въззивни
граждански и въззивни търговски дела, резултатите са както следва: потвърждава –
158 бр., отменя – 87 бр., изменя – 16 бр. и 17 бр. с други резултати.
Свършените въззивните производства през 2016 г. са 1002 бр.от които, решени
по същество са 879 бр.: по въззивни граждански дела – 391 бр.; по въззивни частни
граждански дела – 297 бр.; по въззивни търговски дела – 47 бр. и по въззивни частни
търговски дела – 144 бр.
От постановените 438 бр. решения по въззивни граждански и въззивни
търговски дела, резултатите са както следва: решението оставено в сила – 291 бр.,
решението изменено – 78 бр., решението изменено изцяло и постановено ново
решение – 49 бр., решението обезсилено – 20 бр.
От постановените 441 бр. определения и разпореждания по въззивни
граждански и въззивни търговски дела, резултатите са както следва: потвърждава –
281 бр., отменя – 126 бр., изменя – 9 бр., без разглеждане – 6 бр., без уважение – 1
бр. и 18 бр. с други резултати.
Свършените въззивните производства през предходната 2015 г. са 927, от
които, решени по същество са: по въззивни граждански дела – 399 бр.; по въззивни
частни граждански дела – 275 бр.; по въззивни търговски дела – 72 бр. и по въззивни
частни търговски дела – 73бр.
Тогава от постановените 476 бр. решения по въззивни граждански и въззивни
търговски дела, резултатите са както следва: решението оставено в сила – 287 бр.,

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА АПЕЛАТИВЕН СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2017 г.

278|368

решението изменено – 89 бр., решението изменено изцяло и постановено ново
решение – 64 бр., решението обезсилено – 36 бр.
От постановените 348 бр. определения и разпореждания по въззивни
граждански и въззивни търговски дела, резултатите са както следва: потвърждава –
192 бр., отменя – 122 бр., изменя – 32 бр., без разглеждане – 2 бр.

Брой прекратени дела – анализ на причините
В Окръжен съд – Велико Търново.
Прекратените въззивни граждански дела през 2017 г. са 80 броя при 75 броя
прекратени въззивни граждански дела за 2016 г. и 86 броя за 2015 г. Основанията за
прекратяване са недопустимост на жалбата, оттегляне на жалбата, постигната
спогодба, върнати на районния съд за поправяне на явна фактическа грешка или за
администриране

на

въззивната

жалба,

което

е

най-честата

причина

за

прекратяването.
Следва да се отбележи, че през 2017 г. е налице тенденция на увеличаване
броя на прекратените въззивни граждански дела, образувани по жалби против
действията на съдебни изпълнители. Причините за прекратяване на този вид дела са
неадминистрирани жалби и несъбрани държавни такси от страна на съдебния
изпълнител. Налице са случаи на двукратно прекратяване на производствата по една
и съща жалба, поради проявено неглижиране или директен отказ на съдебния
изпълнител да изпълни указанията на съда за извършване на действия по
администриране на постъпилите жалби.
Прекратените въззивни частни граждански дела през 2017 год. са 66 броя при
44 броя прекратени въззивни частни граждански дела за 2016 г. и 47 броя въззивни
частни граждански дела за 2015 г. Основанията са недопустимост на жалбата,
оттегляне на жалбата, върнати на районния съд за изпълнение на процедури по чл.
260 и 276 от ГПК.
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Окръжен съд – Габрово.
Прекратените въззивни граждански дела са 31, спрямо 55 за 2016 година и 58
за 2015 година. Прекратяването на делата е било свързано преди всичко с
неправилно администриране от районните съдии, като след връщането им е
продължавало тяхното разглеждане, като само 3 са прекратени поради постигната
съдебна спогодба.
Прекратените въззивни частни граждански дела са 28, при 25 за 2016 година и
също толкова за 2015 година. Основанията са същите както при прекратените
въззивни граждански дела.
Окръжен съд - Ловеч.
През 2017 год. са прекратени 37 въззивни граждански дела на различни
основания: оттегляне на жалбата, неотстраняване на нередовности на исковата молба
след оставянето й без движение от окръжния съд, обезсилване на постановените от
районните съдилища недопустими решения, постигната от страните спогодба пред
въззивната инстанция и връщане на районните съдилища за администриране на
въззивните жалби.
Броят на прекратените въззивни частни граждански дела ІІ-инстанция е 15 и
същите са прекратени поради връщане на жалбата за администриране, недопустимост
на частните жалби и направени отводи.
През 2016 год. са прекратени 43 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, постигната от страните спогодба пред
въззивната инстанция и връщане на районните съдилища за администриране на
въззивните жалби. Броят на прекратените въззивни частни граждански дела ІІинстанция е 39 и същите са прекратени поради връщане на жалбата за
администриране, недопустимост на частните жалби и направени отводи.
Прекратени са и 5 въззивни частни наказателни дела ІІ-инстанция поради
оттегляне на жалбата, недопустимост на жалбата и отвод на всички съдии от Окръжен
съд – Ловеч.
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Окръжен съд – Плевен.
През 2017 г. са прекратени производствата по 52 дела. Поради неотстранени в
срок нередовности на въззивната жалба са прекратени 3 дела, поради оттегляне на
въззивната жалба и отказ от иска са прекратени 2 дела, поради сключване на
спогодба е прекратено 1 дело, по други причини са прекратени производствата по 34
дела, поради недопустимост на иска са прекратени производството по 12 дела.
През 2016 г. са прекратени производствата по 58 въззивни граждански дела.
Поради неотстранени в срок нередовности на въззивната жалба са прекратени 8 дела,
поради оттегляне на въззивната жалба и отказ от иска са прекратени 4 дела, поради
сключване на спогодба са прекратени 4 дела, по други причини са прекратени
производствата

по

31

дела,

поради

недопустимост

на

иска

са

прекратени

производството по 11 дела.
През 2015 г. са прекратени производствата по 47 въззивни граждански дела.
Поради неотстранени в срок нередовности на въззивната жалба са прекратени 13
дела, поради оттегляне на въззивната жалба и отказ от иска са прекратени 7 дела,
поради това, че делото не е било подсъдно на Плевенския окръжен съд са прекратени
1 дело,

по други причини са прекратени производствата по 10 дела, поради

недопустимост на иска са прекратени производството по 16 дела.
През 2017 г. са били прекратени производствата по 48 частни граждански дела
втора инстанция. Поради неотстранени нередовности на жалбата са прекратени 4
дела, поради оттегляне на жалбата е прекратено 1 дело, 9 дела поради недопустимост
на иска и по други причини са прекратени производствата по 27 дела.
През 2016 г. са били прекратени производствата по 40 частни граждански дела
втора инстанция. Поради неотстранени нередовности на жалбата са прекратени 8
дела, поради оттегляне на жалбата

2 дела,

върнати за продължаване на

съдопроизводствените действия 1 дело, 11 дела поради недопустимост на иска и по
други причини са прекратени производствата по 18 дела.
През 2015 г. са били прекратени производствата по 25 частни граждански дела
втора инстанция. Поради неотстранени нередовности на жалбата са прекратени 2
дела,

поради

оттегляне

на

жалбата

няма,

върнати

за

продължаване

на

съдопроизводствените действия няма, 7 дела поради недопустимост на иска и по
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други причини са прекратени производствата по 16 дела.
Окръжен съд – Русе
Прекратените въззивните производства през 2017 г. са 111, от които: по
въззивни граждански дела – 64 бр.; по въззивни частни граждански дела – 24 бр.; по
въззивни търговски дела – 9 бр.; по въззивни частни търговски дела – 14 бр.
Прекратените въззивните производства през 2016 г. са 123, от които: по
въззивни граждански дела – 68 бр.; по въззивни частни граждански дела – 35 бр.; по
въззивни търговски дела – 7 бр.; по въззивни частни търговски дела – 13 бр.
През 2015 г. прекратените въззивните производства са 105, от които: по
въззивни граждански дела – 62 бр.; по въззивни частни граждански дела – 28 бр.; по
въззивни търговски дела – 6 бр.; по въззивни частни търговски дела – 9бр.

Висящи дела в края на отчетния период
Окръжен съд – Велико Търново.
В края на 2017 година са останали несвършени: 97 броя несвършени въззивни
граждански дела спрямо 93 броя за 2016 г. и 88 броя за 2015 година, както и 21 броя
въззивни частни граждански дела.
Окръжен съд - Габрово
От въззивните граждански дела са останали несвършени 21, при 34 за 2016
година и 23 за 2015 година, а от въззивните частни граждански дела са останали
несвършени само 6, при 11 за 2016 година и 8 за 2015 година.
Общият брой на висящите към 31.12.2017 година граждански дела е 11.14 %
спрямо делата за разглеждане (655), при 13.14 % за 2016 година и 12.80 % за 2015
година.
Окръжен съд – Ловеч
Останали несвършени в края на 2017 год. въззивни граждански дела са 45, през
2016 г. са били 33 бр., а през 2015 г. - 52 бр.

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА АПЕЛАТИВЕН СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2017 г.

282|368

Броят на несвършените в края на 2017 г. в.ч.гр.д. е 17, през 2016 г. е бил 12
бр., а през 2015 г. - 13.
Окръжен съд – Плевен.
Към 31.12.2017 г. висящи са останали 74 граждански и търговски дела.
Към 31.12.2016 г. висящи са останали 87 граждански и търговски дела.
Към 31.12.2015 г. висящи са останали 98 граждански и търговски дела.
Окръжен съд – Русе
В края на 2017 годината висящите въззивни граждански и търговски дела са 59
бр. (55 гр.д. и 4 т.д.) и частните въззивни граждански и търговски дела са 18 бр. (12
гр.д. и 6 т.д.), които общо представляват 8 % от делата за разглеждане – 936 бр.
В края на 2016 годината висящите въззивни граждански и търговски дела са 73
бр. (69 гр.д. и 4 т.д.) и частните въззивни граждански и търговски дела са 15 бр. (13
гр.д. и 2 т.д.), които общо представляват 8 % от делата за разглеждане – 1 090 бр.
За сравнение в края на 2015 година висящите въззивни граждански и търговски
дела са 57 бр. (48 гр.д. и 9 т.д) и частните въззивни граждански и търговски дела са
18 бр. (14 гр.д. и 4 т.д.), които общо представляват 7 % от делата за разглеждане –
1002 бр.
Наблюдава се запазване на процента на несвършените дела спрямо средното за
последните три години (8 %). следва да се отбележи и факта, че в периода след 1
декември 2017 г. постъпилите въззивни граждански и търговски дела са 40 бр. и
обективно не могат да бъдат насрочени, разгледани и решени в рамките на годината.

Брой обжалвани и протестирани съдебни актове - резултати, изводи.
Окръжен съд – Велико Търново.
По 118 бр. от свършените през годината въззивни граждански дела решенията
са обжалвани пред ВКС.
Обжалвани са и постановените през годината съдебни актове по 30 въззивни
частни граждански дела.
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В сравнение за предходните две години 2015г. и 2016г. е налице намаление на
броя на обжалваните въззивни актове по граждански дела – за 2015 г. по въззивни
граждански дела обжалвани са 128 бр. и по въззивни частни граждански дела, а за
2016 г. – обжалвани са 154 бр. Устойчив е броя на обжалваните въззивни частни
граждански дела през трите години – за 2015 г. – 30 бр., за 2016 г. – 33 бр. и за 2017
г. – 30 бр.
Окръжен съд – Габрово
От постановените по въззивните граждански и търговски дела са обжалвани 56
решения, при 91 през 2016 година и 100 през 2015 година. Срещу 14 от постановените
по въззивните частни граждански дела съдебни акта са подадени жалби, при 15 през
2016 година и 22 през 2015 година.
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Милена Петкова Вълчева
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Окръжен съд – Плевен.
От решените през 2017 г. със съдебен акт по същество 439 дела обжалвани,
като висящи са останали в края на годината 64 дела.
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При въззивната и касационната проверка са били потвърдени актовете по 35
дела, от които 18 дела са от текущия период, а 17 дела са от предходни години. 45
дела не са допуснати до касационно обжалване, от тях 3 са от текущия период, а 42
са от предходен. 13 дела са с резултат изцяло отменен съдебен акт и постановен нов,
като 2 от тях са от текущия период, а 11 са от предходен. 2 дела от предходен период
са изцяло обезсилени. 1 дело от предходен период е прогласено за нищожно. 1 дело
от предходен период е изцяло отменено, порази допуснати нови доказателства пред
въззивната инстанция. 8 дела са потвърдени в едната част, а в друга отменени с
постановяване на нов акт по същество или върнати за ново разглеждане, като 7 от
тези дела са от предходен период, а 1 дело е от текущия.
В края на отчетния период висящи в по-горна инстанция са останали 40 дела.
Процентното съотношение на потвърдените съдебни актове спрямо решените
със съдебен акт по същество е 4,1 %.
Процентното съотношение на отменените съдебни актове спрямо решените със
съдебен акт по същество е 0,7%.
От решените през 2016 г. със съдебен акт по същество 468 въззивни граждански
дела са били обжалвани съдебните актове по 155 дела, като висящи са останали в
края на годината 64 дела.
При въззивната и касационната проверка за първо шестмесечие са били
потвърдени актовете по 12 дела /3 от текуща и 9 от предходни години/, актовете по 4
дела са били отменени, актовете по 1 дела са били изменени от предходни години,
недопуснати до касационна жалба 36 бр., като 1 от тях е от текущата година.
При въззивната и касационната проверка за второ шестмесечие са били
потвърдени актовете по 15 дела 13 и 2 от предходни години, отменени няма, актът по
1 дело е бил изменен и недопуснати до касационно обжалване 11бр., от които 5 от
минал период и 6 от текущия. В края на отчетния период висящи в по-горна
инстанция са останали 40 дела.
От решените през 2017 г. със съдебен акт по същество 264 въззивни частни
дела, са били обжалвани съдебните актове по 38 дела, а висящи към края на периода
са останали 10 дела.
При въззивната проверка са били потвърдени актовете по 9 дела, като 4 дела
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са от текущия, а 5 дела са от минал период. Недопуснати до касационна проверка са
13 дела, като 6 от тях са от предходен период, а 7 са от текущия. Изцяло отменени са
3 дела, като 2 от тях са от предходен период, а 1 е от текущия.
Процентното съотношение на потвърдените съдебни актове спрямо решените
със съдебен акт по същество е 1,4 %.
Процентното съотношение на отменените съдебни актове спрямо решените със
съдебен акт по същество е 0,4%.
От решените през 2016 г. със съдебен акт по същество 276 въззивни частни
дела са били обжалвани съдебните актове по 26 дела, а висящи към края на периода
са останали 23 дела.
При въззивната проверка за първо шестмесечие са били потвърдени актовете
по 6 дела (4 от текущата и 2 от предходни години), отменено са били 2 (1 от текуща и
1 от предходни години), изменени няма. Недопуснати до касационна проверка са 7.
При въззивната проверка за второ шестмесечие са били потвърдени актовете
по 8 дела /7 от текущата и 1 от минал период/, отменено е 2 дела от текущата година,
изменени няма, недопуснати до касационна проверка са 3 - /1 от минал период и 2 от
текущ период/.
Ето и данните за 2015 г.:
От решените през 2015 г. със съдебен акт по същество 544 въззивни граждански
дела са били обжалвани съдебните актове по 121 дела, като висящи са останали в
края на годината 36 дела.
При въззивната и касационната проверка за първо шестмесечие са били
потвърдени актовете по 57 дела (31 от текуща и 26 от предходни години), актовете по
10 дела са били отменени 0 от текуща и 10 от предходни години, изменени 2 от
предходни години
При въззивната и касационната проверка за второ шестмесечие са били
потвърдени актовете по 13 дела, (10 и 3 от предходни години, неподлежащи на
касационно обжалване са били 36 акта, от които 33 от текуща и 3 от предходни
години), актовете по 7 дела са били отменени 4 от текуща и 3 от предходни години,
изменени 4, 1 от текуща и 3 от предходни години. В края на отчетния период висящи
в по-горна инстанция са останали 36 дела.
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От решените през 2015 г. със съдебен акт по същество 307 въззивни частни
дела са били обжалвани съдебните актове по 22 дела, а висящи към края на периода
са останали 8 дела.
При въззивната проверка за първо шестмесечие са били потвърдени актовете
по 17 дела (4 от текущата и 13 от предходни години), отменени актове няма,
изменени няма.
При въззивната проверка за второ шестмесечие са били потвърдени актовете по
2 дела (2 от текущата и 0, недопуснато касационно обжалване по 3 дела от текущата
година, отменени 2 акта) 1 от текуща и 1 от предходни години, изменени няма.
Окръжен съд – Русе.
През 2017 г. са постановени 720 бр. (481 гр.д и 239 ч.гр.д.) акта по въззивни
граждански и въззивни частни граждански дела, а са обжалвани 134 бр. или 19 %
спрямо постановените. През 2017 г. са върнати с резултат 120 бр. дела. Резултатите
са: потвърден изцяло - индекс 1 – 29 бр. съдебни акта, недопуснати до касационно
обжалване - индекс 2 са 70 бр., изцяло отменени или обезсилени - индекс 3а и 3б – 17
бр., изцяло отменени или обезсилени – индекс 4а – 2 бр., потвърдени в едната част индекс 5а – 2 бр.
През 2016 г. са постановени 791 бр. (459 гр.д. и 332 ч.гр.д.) акта по въззивни
граждански и въззивни частни граждански дела, а са обжалвани 123 бр. или 15 %
спрямо постановените. През 2016 г. са върнати с резултат 124 бр. дела. Върховният
касационен съд е потвърдил изцяло - индекс 1 – 33 съдебни акта, недопуснати до
касационно обжалване - индекс 2 са 68 бр., изцяло отменени или обезсилени - индекс
3а и 3б – 19 бр., потвърдени в едната част - индекс 5а – 4бр.
През 2017 г. са постановени 139 бр. (62 т.д и 77 ч.т.д.) акта по въззивни
търговски и въззивни частни търговски дела, а са обжалвани 23 бр. или 17 % спрямо
постановените. През 2017 г. са върнати с резултат 10 бр. дела. Резултатите са:
потвърден изцяло - индекс 1 – 5 бр. съдебни акта, недопуснати до касационно
обжалване - индекс 2 са 3 бр. и изцяло отменено - индекс 3а – 1 бр., изцяло отменени
или обезсилени – индекс 4а – 1 бр.
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През 2016 г. са постановени 211 бр. (54 т.д. и 157 ч.т.д.) акта по въззивни
търговски и въззивни частни търговски дела, а са обжалвани 11 бр. или 5 % спрямо
постановените. През 2016 г. са върнати с резултат 15 бр. дела. Върховният
касационен съд е потвърдил изцяло - индекс 1 – 4 бр. съдебни акта, недопуснати до
касационно обжалване - индекс 2 са 9 бр. и изцяло отменено - индекс 3а – 2бр.
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2206

1870

22

8.36

7.08

218

10.12

8.58

Габрово

981

879

12

6.81

6.10

139

7.06

6.32

Ловеч

1620

1418

15

9.00

7.88

160

10.13

8.86

Плевен

3116

2763

28

9.27

8.22

319

9.77

8.66

Русе

2341

2070

23

8.48

7.50

249

9.40

8.31

Окръжен съд – Велико Търново

Натовареност по щат – общо. Действителна натовареност
През 2017 година в Окръжен съд – Велико Търново са образувани 1 884 дела. В
началото на отчетния период са били останали несвършени 322 дела. През отчетния
период в Окръжен съд – Велико Търново от всички 2 206 дела за разглеждане са
свършени 1 870 дела, от които решени по същество са 1 548, а 322 са прекратени.
Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Велико Търново съобразно
броят на разгледани дела е 8.36.
Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Велико Търново съобразно
броят на свършени дела е 7.08.
Средната действителна натовареност на Окръжен съд – Велико Търново
съобразно броят на разгледани дела е 10.12.
Средната действителна натовареност на Окръжен съд – Велико Търново
съобразно броят на свършени дела е 8.58.

Граждански дела
През 2017 година в Окръжен съд – Велико Търново са образувани 1 309
граждански дела. В началото на отчетния период са били останали несвършени 254
граждански дела. През отчетния период в Окръжен съд – Велико Търново от всички 1
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563 граждански дела за разглеждане са свършени 1 274 граждански дела, от които
решени по същество са 973, а 252 са прекратени.
Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Велико Търново съобразно
броят на разгледани граждански дела е 9.30.
Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Велико Търново съобразно
броят на свършени граждански дела е 7.58.

Наказателни дела
През 2017 година в Окръжен съд – Велико Търново са образувани 575
наказателни дела. В началото на отчетния период са били останали несвършени 68
наказателни дела. През отчетния период в Окръжен съд – Велико Търново от всички
643 наказателни дела за разглеждане са свършени 596 наказателни дела, от които
решени по същество са 526, а 70 са прекратени.
Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Велико Търново съобразно
броят на разгледани наказателни дела е 6.70.
Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Велико Търново съобразно
броят на свършени наказателни дела е 6.21.

Сравнителен анализ за две години назад
В сравнение с предходните два отчетни периода 2015 и 2016 година средната
натовареност по щат на Окръжен съд – Велико Търново съобразно броят на
разгледани дела е незначително се е увеличила - 8.36 в сравнение с 2016 година –
тогава – 8.07, но все още е по-ниска от 2015 година - 9.63 за 2015 година. Същата
закономерност се наблюдава и при средната натовареност по щат на Окръжен съд –
Велико Търново съобразно броят на свършени дела е 7.08, при стойности – 6.91 за
2016 година и 8.35 за 2015 година. Такава тенденция се наблюдава и при отчитане на
стойностите на средната действителна натовареност на Окръжен съд – Велико
Търново съобразно броят на разгледани дела, сега - 10.12, при стойности – 9.99 за
2016 година и 12.71 за 2015 година, както и средната действителна натовареност на
Окръжен съд – Велико Търново съобразно броят на свършени дела, сега - 8.58, при
стойности 8.55 за 2016 година и 11.02 за 2015 година.
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Окръжен съд – Габрово

Натовареност по щат – общо. Действителна натовареност
През 2017 година в Окръжен съд – Габрово са образувани 859 дела. В началото
на отчетния период са били останали несвършени 122 дела. През отчетния период в
Окръжен съд – Габрово от всички 981 дела за разглеждане са свършени 879 дела, от
които решени по същество са 766, а 151 са прекратени.
Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Габрово съобразно броят на
разгледани дела е 6.81.
Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Габрово съобразно броят на
свършени дела е 6.10.
Средната действителна натовареност на Окръжен съд – Габрово съобразно
броят на разгледани дела е 7.06.
Средната действителна натовареност на Окръжен съд – Габрово съобразно
броят на свършени дела е 6.32.

Граждански дела
През 2017 година в Окръжен съд – Габрово са образувани 561 граждански дела.
В началото на отчетния период са били останали несвършени 94 граждански дела.
През отчетния период в Окръжен съд – Габрово от всички 655 граждански дела за
разглеждане са свършени 582 граждански дела, от които решени по същество са 468,
а 114 са прекратени.
Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Габрово съобразно броят на
разгледани граждански дела е 6.82.
Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Габрово съобразно броят на
свършени граждански дела е 6.06.

Наказателни дела
През 2017 година в Окръжен съд – Габрово са образувани 298 наказателни
дела. В началото на отчетния период са били останали несвършени 28 наказателни
дела. През отчетния период в Окръжен съд – Габрово от всички 326 наказателни дела
за разглеждане са свършени 297 наказателни дела, от които решени по същество са
260, а 37 са прекратени.
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Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Габрово съобразно броят на
разгледани наказателни дела е 6.79.
Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Габрово съобразно броят на
свършени наказателни дела е 6.19.

Сравнителен анализ за две години назад
В сравнение с предходните два отчетни периода 2015 и 2016 година при
средната натовареност по щат на Окръжен съд – Габрово съобразно броят на
разгледани дела се наблюдава намаление след незначително увеличение през
предходния отчетен период - 6.81 в сравнение с 2016 година – 7.33, като това
намаление е дори под нивата от 2015 година - 7.06 за 2015 година. Същият извод
може да се направи и за средната натовареност по щат на Окръжен съд – Габрово
съобразно броят на свършени дела е 6.10, при стойности – 6.49 за 2016 година и 6.29
за 2015 година. Устойчива тенденция на намаление обаче се наблюдава при отчитане
на стойностите на средната действителна натовареност на Окръжен съд – Габрово
съобразно броят на разгледани дела, сега - 7.06, при стойности – 7.33 за 2016 година
и 7.71 за 2015 година, както и при средната действителна натовареност на Окръжен
съд – Габрово съобразно броят на свършени дела, сега - 6.32, при стойности 6.49 за
2016 година и 6.87 за 2015 година.
Окръжен съд – Ловеч

Натовареност по щат – общо. Действителна натовареност
През 2017 година в Окръжен съд – Ловеч са образувани 1 464 дела. В началото
на отчетния период са били останали несвършени 156 дела. През отчетния период в
Окръжен съд – Ловеч от всички 1 620 дела за разглеждане са свършени 1 418 дела, от
които решени по същество са 1 268, а 150 са прекратени.
Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Ловеч съобразно броят на
разгледани дела е 9.00.
Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Ловеч съобразно броят на
свършени дела е 7.88.
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Средната действителна натовареност на Окръжен съд – Ловеч съобразно броят
на разгледани дела е 10.13.
Средната действителна натовареност на Окръжен съд – Ловеч съобразно броят
на свършени дела е 8.86.

Граждански дела
През 2017 година в Окръжен съд – Ловеч са образувани 840 граждански дела. В
началото на отчетния период са били останали несвършени 124 граждански дела.
През отчетния период в Окръжен съд – Ловеч от всички 964 граждански дела за
разглеждане са свършени 814 граждански дела, от които решени по същество са 715,
а 99 са прекратени.
Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Ловеч съобразно броят на
разгледани граждански дела е 8.03.
Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Ловеч съобразно броят на
свършени граждански дела е 6.78.

Наказателни дела
През 2017 година в Окръжен съд – Ловеч са образувани 624 наказателни дела.
В началото на отчетния период са били останали несвършени 32 наказателни дела.
През отчетния период в Окръжен съд – Ловеч от всички 656 наказателни дела за
разглеждане са свършени 604 наказателни дела, от които решени по същество са 553,
а 51 са прекратени.
Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Ловеч съобразно броят на
разгледани наказателни дела е 10.93.
Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Ловеч съобразно броят на
свършени наказателни дела е 10.07.

Сравнителен анализ за две години назад
В сравнение с предходните два отчетни периода 2015 и 2016 година при
средната натовареност по щат на Окръжен съд – Ловеч съобразно броят на
разгледани

дела

е

налице

тенденцията

на

значително

увеличение

след

наблюдаваното през предходния отчетен период незначително намаление - 9.00, при
стойности - 7.19 за 2016 година и 7.27 за 2015 година. Същата тенденция се
наблюдава и при стойностите на средната натовареност по щат на Окръжен съд –
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Ловеч съобразно броят на свършени дела след устойчивостта на този показател през
предходния период - 7.88, при стойности – 6.34 за 2016 година и 6.33 за 2015 година.
Тенденция на значително увеличение, след намалението през 2016 година се
наблюдава и при отчитане на стойностите на средната действителна натовареност на
Окръжен съд – Ловеч съобразно броят на разгледани дела, сега - 10.13, при стойности
– 7.99 за 2016 година и 8.55 за 2014 година, както и при средната действителна
натовареност на Окръжен съд – Ловеч съобразно броят на свършени дела, сега - 8.86,
при стойности 7.05 за 2016 година и 7.45 за 2015 година.
Окръжен съд – Плевен

Натовареност по щат – общо. Действителна натовареност
През 2017 година в Окръжен съд – Плевен са образувани 2 611 дела. В
началото на отчетния период са били останали несвършени 305 дела. През отчетния
период в Окръжен съд – Плевен от всички 3 116 дела за разглеждане са свършени 2
763 дела, от които решени по същество са 2 169, а 294 са прекратени.
Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Плевен съобразно броят на
разгледани дела е 9.27.
Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Плевен съобразно броят на
свършени дела е 8.22.
Средната действителна натовареност на Окръжен съд – Плевен съобразно броят
на разгледани дела е 9.77.
Средната действителна натовареност на Окръжен съд – Плевен съобразно броят
на свършени дела е 8.66.

Граждански дела
През 2017 година в Окръжен съд – Плевен са образувани 1 306 граждански
дела. В началото на отчетния период са били останали несвършени 233 граждански
дела. През отчетния период в Окръжен съд – Плевен от всички 1 539 граждански дела
за разглеждане са свършени 1 313 граждански дела, от които решени по същество са
1 136, а 177 са прекратени.
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Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Плевен съобразно броят на
разгледани граждански дела е 9.16.
Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Плевен съобразно броят на
свършени граждански дела е 7.82.

Наказателни дела
През 2017 година в Окръжен съд – Плевен са образувани 1 505 наказателни
дела. В началото на отчетния период са били останали несвършени 72 наказателни
дела. През отчетния период в Окръжен съд – Плевен от всички 1 577 наказателни
дела за разглеждане са свършени 1 450 наказателни дела, от които решени по
същество са 1 333, а 117 са прекратени.
Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Плевен съобразно броят на
разгледани наказателни дела е 9.39.
Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Плевен съобразно броят на
свършени наказателни дела е 8.63.

Сравнителен анализ за две години назад
В сравнение с предходните два отчетни периода 2015 и 2016 година при
средната натовареност по щат на Окръжен съд – Плевен съобразно броят на
разгледани дела продължава тенденцията на увеличение, като през отчетния период
то е значително – 9.27, при стойности - 8.73 за 2016 година и 8.22 за 2015 година.
Същата тенденция се отчита и при отчитане на стойностите на средната натовареност
по щат на Окръжен съд – Плевен съобразно броят на свършени дела е 8.22, при
стойности – 7.81 за 2016 година и 7.25 за 2015 година. Такава тенденция се
наблюдава и при отчитане на стойностите на средната действителна натовареност на
Окръжен съд – Плевен съобразно броят на разгледани дела, сега - 9.77, при стойности
– 8.81 за 2016 година и 8.71 за 2015 година, както и при средната действителна
натовареност на Окръжен съд – Плевен съобразно броят на свършени дела, сега 8.66, при стойности 7.88 за 2016 година и 7.69 за 2015 година.
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Окръжен съд – Русе

Натовареност по щат – общо. Действителна натовареност
През 2017 година в Окръжен съд – Русе са образувани 2 074 дела. В началото
на отчетния период са били останали несвършени 267 дела. През отчетния период в
Окръжен съд – Русе от всички 2 341 дела за разглеждане са свършени 2 070 дела, от
които решени по същество са 1 799, а 271 са прекратени.
Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Русе съобразно броят на
разгледани дела е 8.48.
Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Русе съобразно броят на
свършени дела е 7.50.
Средната действителна натовареност на Окръжен съд – Русе съобразно броят
на разгледани дела е 9.40.
Средната действителна натовареност на Окръжен съд – Русе съобразно броят
на свършени дела е 8.31.

Граждански дела
През 2017 година в Окръжен съд – Русе са образувани 1 256 граждански дела. В
началото на отчетния период са били останали несвършени 237 граждански дела.
През отчетния период в Окръжен съд – Русе от всички 1 493 граждански дела за
разглеждане са свършени 1 267 граждански дела, от които решени по същество са 1
073, а 194 са прекратени.
Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Русе съобразно броят на
разгледани граждански дела е 7.78.
Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Русе съобразно броят на
свършени граждански дела е 6.60.

Наказателни дела
През 2017 година в Окръжен съд – Русе са образувани 818 наказателни дела. В
началото на отчетния период са били останали несвършени 30 наказателни дела.
През отчетния период в Окръжен съд – Русе от всички 848 наказателни дела за
разглеждане са свършени 803 наказателни дела, от които решени по същество са 726,
а 77 са прекратени.
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Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Русе съобразно броят на
разгледани наказателни дела е 10.10.
Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Русе съобразно броят на
свършени наказателни дела е 9.56.

Сравнителен анализ за две години назад
В сравнение с предходните два отчетни периода 2015 и 2016 година при
средната натовареност по щат на Окръжен съд – Русе съобразно броят на разгледани
дела се наблюдава тенденция на незначително намаление - 8.48, при стойности - 8.58
за 2016 година и 7.96 за 2015 година. Същият извод се налага и за средната
натовареност по щат на Окръжен съд – Русе съобразно броят на свършени дела е
7.50, при стойности – 7.65 за 2016 година и 7.09 за 2015 година. Такава тенденция се
наблюдава и при отчитане на стойностите на средната действителна натовареност на
Окръжен съд – Русе съобразно броят на разгледани дела, сега - 9.40, при стойности –
9.43 за 2016 година и 8.55 за 2015 година, както и при средната действителна
натовареност на Окръжен съд – Русе съобразно броят на свършени дела, сега - 8.31,
при стойности 8.41 за 2016 година и 7.62 за 2015 година.
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VІ.4. Сграден фонд и техническа обезпеченост
Окръжен съд – Велико Търново
Окръжен съд – Велико Търново се помещава в сградата на Съдебна палата гр.
Велико Търново, ул. „Васил Левски” № 16 заедно с Апелативен съд - Велико Търново
(тавански етаж), Районен съд - Велико Търново (втори етаж) и Прокуратурата, която
заема кабинетите на последния (четвърти) етаж от палатата.
С Решение на Пленума на ВСС по протокол № 6 от 16.02.2017 г., т. 22 и на
основание чл. 130а, ал. 2, т. 6 от Конституцията на Република България, чл. 387 и чл.
388, ал. 1 от Закона за съдебната власт, във връзка с § 83, ал. 1 от Преходните и
заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗСВ е възложено
стопанисване на съдебните сгради от административните ръководители на ОСВ в
Апелативен

район

предоставените

за

–

Велико

управление

Търново.
на

Съгласно

Пленума

на

посоченото
ВСС,

решение

недвижими

имоти

на
–

публична/частна държавна собственост в Апелативен район - Велико Търново, на
административния ръководител – председател на Окръжен съд – Велико Търново е
възложено стопанисването на недвижимия имот, намиращ се в гр. Велико Търново,
ул. „Васил Левски“ № 16.
С Решение на Пленума на ВСС по протокол № 16 от 25.05.2017 г. е
разпределено ползването на недвижими имоти – частна собственост, представляващи
ведомствени жилища на органите на съдебната власт, и е възложено стопанисването
им на административните ръководители. В този смисъл на Окръжен съд – Велико
Търново е разпределено ползването на предоставеното за управление на Висшия
съдебен съвет, недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ
ведомствено жилище – апартамент № 11, намиращ се в гр. Велико Търново, ул.
„Драган Цончев“ № 14, вх. В, ет. 4 и е възложено стопанисването му на
административния ръководител – председател на Окръжен съд – Велико Търново.
С Решение на Пленума на ВСС по протокол № 25 от 03.08.2017 г.
административните ръководители на органите на съдебната власт, на които е
възложено стопанисването на недвижимите имоти с решения на Пленума на Висшия
съдебен съвет са УПЪЛНОМОЩЕНИ със следните права:
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- да организират и провеждат процедури за отдаване под наем на недвижими
имоти или части от недвижими имоти – държавна собственост, при условията и реда
на Закона за държавната собственост и Правилника за прилагане на Закона за
държавната собственост;
- да сключват, изменят, прекратяват или развалят договори за наем със
спечелилите търговете участници, като страна по договорите следва да бъде ВСС, с
административен адрес: гр. София, ул. „Екзарх Йосиф“ № 12, Булстат 121513231.
Да представляват Висшия съдебен съвет пред:
- общинските администрации, общинските служби по земеделие, Агенция по
геодезия, картография и кадастър (СГКК), службите по геодезия, картография и
кадастър (СКК), във връзка с подаването и получаването на документи, необходими за
актуализирането или съставянето на актове за държавна собственост на имотите;
- областните администрации във връзка със изготвянето и съставянето на
актове за държавна собственост на имотите, за които липсват такива или следва да
бъдат актуализирани;
- общинските администрации във връзка с изготвянето и подаването на данъчни
декларации по чл. 14 от Закона за местните данъци и такси, както и във връзка с
определянето на такса битови отпадъци.
Решение на Пленума на ВСС по протокол № 25 от 03.08.2017 г. отменя решение
по т. 27 на протокол № 24/09.06.2016 г. и решение по т. 64.1. на протокол №
27/07.07.2016 г.
Към 31.12.2017 година решение на Пленума на ВСС във връзка с възлагане
стопанисването Сграда № 2 на ул. „Цанко Церковски“ все още не е налице, поради
което Административният ръководител на Окръжен съд – Велико Търново продължава
да осъществява възложеното му стопанисване съгласно решението на Пленума на ВСС
по протокол № 24 от 09.06.2016 г., т. 27.
През 2017 година в Съдебната палата в гр. Велико Търново, ул. „Васил Левски”
№ 16 за подобряване сигурността на сградата и поддържането й в много добро
експлоатационно състояние, след направени искания до Висш съдебен съвет, с
решение на Пленума на ВСС по протокол № 22/06.07.17 са осигурени средства за
текущ авариен ремонт на ламаринен покрив на сградата на съдебна палата над
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помещенията, където е ситуирано деловодството на Окръжен съд – Велико Търново и
текущ ремонт на стълби и площадки на служебния вход на сградата на съдебна
палата. По време на съдебната ваканция Окръжен съд – Велико Търново реализира
изпълнението на:
- текущ ремонт на северно стълбище - служебен вход на Съдебната палата в гр.
Велико Търново. Входът на палатата от към ул. „Цанко Церковски“ се използва като
служебен за всички институции, настанени в сградата. Същият е вход към
арестантските

помещения

на

сградата,

където

съдебната

охрана

въвежда

задържаните лица (обвиняеми и подсъдими) за участието им в съдебните заседания.
Ремонтните дейности бяха изпълнени от специализирана строителна фирма по време
на съдебната ваканция. С изпълнението им се обнови настилката на стълбите и
площадките пред входа и се осигури нормална експлоатация и безопасно движение
на работещите в сградата през северния вход на сградата;
- текущ ремонт на плосък покрив от поцинкована ламарина в сградата на
Съдебната палата в гр. Велико Търново. За възстановяване на експлоатационната
годност на покрива над общото деловодство на Окръжен съд – Велико Търново и за да
се подобри и удължи годността му,

по време на съдебната ваканция

от

специализирана фирма беше подменена покривната обшивка и част от носещата я
конструкция, с което се осигури отвеждане на повърхностните води от покрива над
общото деловодство на ВТОС.
След направено мотивирано искане до ВСС за закупуване на нови климатични
системи, с решение на Пленума на ВСС по протокол № 17/01.06.17 и № 24/27.07.17 г.
беше увеличен бюджета на ВТОС и по време на съдебната ваканция бяха закупени и
подменени общо 20 броя климатични системи в кабинетите на съдии и служители от
съда.
Съдебната палата в гр. Велико Търново е в добро състояние, но от години
основен проблем в работата на прокуратурите и Районен съд се явява липсата на
помещения и кабинети в сградата. Това обосновава изразеното становище на
административните ръководители на органите на съдебната власт за необходимост от
Сграда № 2 с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Цанко Церковски” № 40 и
предложението им същата да бъде включена в инвестиционната програма на ВСС за
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основен ремонт. Това обаче не е сторено през 2017 година, тъй като все още не е
уреден статутът ѝ, поради наличен спор между ВСС и Министерство на правосъдието.
Независимо от това считам, че с реализирането на дейностите по преустройството й
ще бъде осигурена оптимална работна среда на магистрати и служители, а действията
по извеждане на Агенция по вписванията от сградата ще са в съответствие с
изискванията на § 2, ал. 1 от ПЗР на Закона за търговския регистър, с който на
Министерския съвет и областните управители е възложено най-късно до 1 юли 2006 г.
да предоставят сгради или помещения на агенцията за нуждите на водените от нея
регистри. След реконструкция и преустройство на Сграда №2, там ще се осигурят
достатъчно помещения за настаняване на прокурори и служители на прокуратурата,
чиито условия на работа към момента са най-неблагоприятни, а в съдебната палата
ще могат да се разпределят освободените помещения.

И

през

2017

година

продължава разпределението на разходите за стопанисване, текущ ремонт и
издръжка на съдебните сгради с всички настанени в съдебните сгради органи на
съдебната власт, ОД „Охрана“ и Агенция по вписванията, съгласно подписани и
актуализирани

през

2016г.

споразумителните

протоколи.

С

това

се

осигури

справедливо разпределение на разходите за издръжка между ползващите двете
сгради институции.
По отношение на организирането и провеждането на процедури за отдаване
под наем на обекти със стопанско предназначени, намиращи се в съответните имоти
на съдебната власт, както и сключването на договори за отдаване под наем със
спечелилите търговете участници, министърът на правосъдието на основание чл. 370,
ал. 1, т. 6 и чл. 387 от ЗСВ е упълномощил със Заповед № ЛС-04-1286/16.09.2015 г.
съответните административни ръководители на органите на съдебната власт да
извършват дейностите по отдаване под наем на част от имоти – държавна
собственост.
Обявената през м. февруари 2016 г. процедура в изпълнение на горепосочената
заповед за отдаване под наем на част от имот - публична държавна собственост чрез
търг с тайно наддаване на обект: „Помещение с площ 12 кв.м., находящо се в
централното фоайе (партерен етаж) на Съдебна палата - гр. Велико Търново, ул.
„Васил Левски” № 16” с предназначение „Банков офис”, завърши с определяне на
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спечелилия участник - „Централна кооперативна банка” АД и от 09.05.2016 година в
сградата функционира „Банков офис”. С реализирането на дейността се осигури
комплексното обслужване на физически и юридически лица и служители, работещи в
Съдебната палата в гр. Велико Търново за внасяне на дължими такси, депозити,
гаранции и др. по сметки на работещите институции на съдебната власт в нея, както и
по сметки на други съдилища, прокуратури, следствени служби и институции. С
подписания договор се реализира и приход от отдаване под наем на част от имот публична държавна собственост.
През 2017 година продължи работата по усъвършенстване на деловодната
програма АСУД, използвана в Окръжен съд - Велико Търново. Актуализираха се
бланки съобразно промените в законодателството.
През 2017 г. Окръжен съд – Велико Търново продължи да работи по попълване
на данните в Единната информационна система за противодействие на престъпността
(ЕИСПП).
За отчитане на индивидуалната натовареност на всеки съдия, според вида на
делото и неговата трудност, съдът работи с новия уеб базиран модул за натовареност
на делата СИНС, създаден от разработчика по искане на ВСС.
През 2017 година продължава работата с внедреният през 2016 година в
съдебната система Единен портал за достъп до съдебните дела, и Окръжен съд –
Велико Търново предоставя тази услуга на адвокатите съгласно правилата за
ползване на портала, изготвени от ВСС. В портала са налични - публична част за
справки от граждани, където могат да се запознаят с насрочването на делата,
обезличените съдебни актове и др. и друга част - за регистрирани потребители,
където страните по делата имат пълен достъп до протоколите и съдебните актове в
оригинал. Все още порталът не предлага пълните услуги по делата на Окръжен съд –
Велико Търново, но предстои пускането на неговата пълна функционалност, както за
граждани, така и за адвокати. Следва да се отбележи, че поради налични проблеми от
софтуерен характер, свързани с вида деловодна програма, използвана от Окръжен
съд – Велико Търново, е налице проблем с обмена на информация между тази
програма и Единния портал за достъп до съдебните дела. Многократно е
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сигнализирана фирмата, която осъществява абонаментната поддръжка на АСУД, но
проблемите не са отстранени.
През 2017 година за правно-информационната система СИЕЛА 5.1 беше
инсталирано приложение за директно ползване на услугата по уеб. По този начин е
гарантирана винаги актуална информация без да е необходимо локално обновяване.
През 2017 година продължи въвеждането на софтуерните продукти на
Майкрософт – Windows 10 и Офис пакет 2010 на работни места, които разполагат с
необходимите ресурси за инсталирането им.
От ВСС беше удължен срока на ползване и актуализиране на антивирусния
софтуер „ESET - NOD32”.
През 2017 година продължи въвеждането на софтуерните продукти на
Майкрософт – Windows 7 и Офис пакет 2010 на компютърни работни места, които
разполагат с необходимите ресурси за инсталирането им. Направена бе инсталация на
Офис пакет 2010 в останалите три зали (7, 9 и 11), както и на всички компютри на
съдебните секретари.
През 2017 година на официалния сайт на съда продължи публикуването на
седмичен информационен бюлетин за наказателните дела общ характер в съда. Той е
предназначен за журналистите и гражданите, като по този начин се осигурява
прозрачност в работата на съда.
На вътрешния сайт се публикуват съобщения, заповед и правила, касаещи
пряката работа на съдии и служители.
И през 2017 година има служители с цифрови сертификати, за достъп до сайта
на Агенция по вписванията, за достъпа до определени документи в документацията на
юридическите лица в Търговския регистър. Тази функция се използва за справки с
пълен електронен достъп до съдържанието в Търговския регистър, необходим за
получаване по електронен път на данни необходими при разглеждане на делата.
В края на 2017 година от ВСС бяха предоставени 7 бр. компютърни
конфигурации, 6 бр. принтери и 5 бр. документни скенери. Компютрите и скенерите са
инсталирани и въведени в употреба, като са заменени стари такива на работни места
на съдебни служители. Принтерите са с технически спецификации, предполагащи
ползването им на едно работно място и поради това към настоящия момент е
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инсталиран само един такъв – на работно място на управител сгради. Останалите
принтери ще бъдат инсталирани при необходимост.
Окръжен съд – Велико Търново закупи една копирна машина от среден клас,
предназначена за ползване в наказателно деловодство.
През 2018 година Окръжен съд – Велико Търново при съответно финансово
осигуряване има необходимост от следното техническо осигуряване:
-

7 броя компютри за съдебните служители;

-

1 брой компютър (мултимедиен), предназначен за гледане и прослушване

на доказателствени материали по дела и подходящи тонколони за същия;
-

1 брой компютър, предназначен за работа с класифицирана информация

и отговарящ на изискванията по Наредбата за задължителните общи условия за
сигурността на АИС или мрежи, в които се създава, обработва, съхранява и пренася
класифицирана информация.
-

2 броя сървъри, които да подменят вече остарелите;

-

4 броя мрежови принтера за съдебно деловодство и съдебни секретари;

-

1 брой комуникационен шкаф, предназначен за монтиране и инсталиране

на активно мрежово оборудване
-

Подмяна на активното мрежово оборудване с по-високоскоростно. Това

ще допринесе значително до намаляване времето за изчакване при работа с продукти
като правно-информационните системи, деловодния софтуер и др.
-

Информационни табла пред четирите зали, за получаване на информация

от гражданите за разглежданите дела;
Окръжен съд – Габрово
В сградата, масивна, пететажна, са настанени Окръжен съд –Габрово и Районен
съд – Габрово, заедно с Окръжна и Районна прокуратури – Габрово и Звено „Охрана”
при Главна дирекция „Съдебна охрана” на Министерството на правосъдието.
През отчетната година бе извършен неотложен ремонт на част от външните
стъпала към централния вход на сградата, като не бе удовлетворено искането до ВСС
за отпускане на средства за ремонтни дейности по фасадата на сградата - почистване
на каменната облицовка, с премахване на графитните рисунки на ниво партерен етаж,
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както и за уплътнение на дограмата, пропускаща вода в помещенията при силни
валежи, придружени и с вятър.
Обследването на сградата през предходната година, както от страна на
органите на съдебната охрана, така също и от РС „Пожарна безопасност и защита на
населението”, налага извършването и на следните ремонтни дейности и оборудване:
осигуряване на всички помещения и коридорите на сградата с автоматична
пожароизвестителна система и технически средства за гласово уведомяване;
изграждане на евакуационно и аварийно осветление.
Кабинетите на съдиите, работещи и в двете съдилища, както и на
държавните съдебни изпълнители и по-голяма част от помещенията с работни места
за съдебните служители са оборудвани с подходящо обзавеждане. Състоянието на
помещенията все още е добро, но отдавна не са правени ремонти и се явява нужда
от такива. Във връзка с това също не бе удовлетворено искане до ВСС за отпускане
на парични средства

за частичен ремонт и освежаване на работни помещения,

коридори и част от вътрешностълбищния участък. Съществен проблем, който
придобива все повече актуалност, е липсата на достатъчно физическо пространство
за държавните съдебни изпълнители при Районен съд – Габрово, които са двама, а
ползват работно помещение, съответстващо реално за едно работно място. Там
проблемът е особено належащ за разрешаване, предвид естеството на работа,
свързано с постоянен поток от граждани и адвокати - страни по дела. Същият
проблем се поставя и за съдебните секретари в районния съд, които са по трима в
едно работно помещение.
Сградата се охранява физически през деня от ОЗ „Охрана”, а в останалото
време, чрез СОТ - от частна охранителна фирма.
През отчетната 2017 година Окръжен съд – Габрово е бил обезпечен с
необходимата компютърна и офис техника, всички магистрати и съдебни служители са
разполагали, макар и с различно по своите показатели техническо оборудване.
През отчетната 2017 година, усилията бяха насочени към запазване на
започналата през 2016 година тенденция на модернизация, чрез извършването на
редица промени, които от своя страна да доведат до значителни подобрения в
комуникационната инфраструктура и информационна среда.
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В началото на месец април 2017 година в резултат на зачестили смущения в
напрежението

и

неочаквани

спирания

на

електрозахранването,

дефектира

работещият в сървърно помещение климатик. Това породи опасност от недопустимо
прегряване и дефектиране на работещите в помещението 6 /шест/ броя сървъри, 6
/шест/ броя UPS и 6 /шест/ активни комуникационни устройства на обща стойност над
30 000 лв. Дефектиралият климатик OSAKA закупен и монтиран през пролетта на 2010
година и оттогава е в непрекъсната експлоатация. След посещение на място и
проверка от оторизирани сервизни специалисти на фирма с основна дейност
консултации, търговия и поддръжка на климатична техника, е изготвен констативен
протокол за дефектиралата техника. За да се поддържа постоянна климатизация на
сървърното помещение и да се осигури нормална работна среда, за разположената в
него компютърна и комуникационна техника, е направено искане до Висшия съдебен
съвет за отпускане на финансови средства за закупуване на 1 брой нов климатик.
По протокол № 18/08.06.2017 г. на Пленума на ВСС, т. 2 е дадено съгласие за
корекция по бюджета на Окръжен съд - Габрово за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на
ДМА“ с 2 050 лв. /1 870 лв. за климатик и 180 лв. за монтаж/ с цел осигуряване на
средства за закупуване на 1 брой климатик за сървърно помещение. През месец юли
на 2017 година Mitsubishi MSZ-SF50VE/MUZ-SF50VE инверторен климатик е монтиран и
въведен в експлоатация в сървърно помещение на Окръжен и Районен съд – Габрово.
През изминалата година поради зачестилите дефекти на инсталираните в
Окръжен съд – Габрово три броя копирни машини, от фирма за ремонт и поддръжка
на копирни машини е извършен профилактичен преглед на същите. В резултат на
извършената диагностика е констатирано, че честите дефекти при две от тях са
вследствие на високия интензитет на работа /максимално натоварване/, поради което
същите са извън техническите си параметри, относно лесно износващите се
консумативни части, което наложи техният ремонт и на практика разреши проблема
временно.
Имайки

предвид

направените

от

фирмата

констатации,

стойността

на

извършените ремонти и факта, че машините са въведени в експлоатация, съответно 2
броя през 2008 година и 1 брой през 2012 година, е направено искане до Висшия
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съдебен съвет за отпускане на финансови средства за закупуване на 1 брой нова
копирна машина.
По протокол № 18/08.06.2017 г. на Пленума на ВСС, т.3 е дадено съгласие за
корекция по бюджета на Окръжен съд - Габрово за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на
ДМА“ с 5 980 лв. с цел осигуряване на средства за закупуване на многофункционална
копирна машина. През месец август на 2017 година Xerox VersaLink B7035 копирна
машина е въведена в експлоатация в „Деловодство“ на Окръжен съд – Габрово.
В началото на месец декември 2017 година в Окръжен съд –Габрово, по
обществена поръчка и чрез централизирана доставка от Висшия съдебен съвет, са
получени 10 /десет/ броя компютърни конфигурации, 1 /един/ брой скенер HP ScanJet
Pro 3500 и 11 /единадесет/ броя лазерни принтери HP LaserJet Pro M203dn. След
инсталиране на операционна система „Windows 7” на новополучените компютри в
края на 2017 година и началото на 2018 година, същите заедно с останалата получена
техника са въведени в експлоатация на работните места с най-амортизирана и
остаряла техника.
В Окръжен съд – Габрово са инсталирани и са ползват следните софтуерни
продукти:
1. Съдебно административна система „Съдебно деловодство“ /САС/ - същата е
внедрена през 2008 година, с цел подобряване и улесняване работата на съдебните
служители при обработката на делата, отпечатването на призовки, съобщения и други
книжа, както и при изготвянето на статистически отчети и справки, същата се
използва и при избора на съдебни заседатели на случаен принцип. Чрез нея е
напълно автоматизиран процесът на обработка на съдебни дела, като във връзка с
функционалността и интерфейса на програмата, през изминалата 2017 година, сме
имали забележки, които след своевременно проведените разговори с фирмата
разработчик, са взети под внимание и съответно реализирани необходимите
корекции. Тук трябва да бъде отбелязан и фактът, че поради станалите вече
традиционни промени в нормативните актове, фирмата разработчик редовно и в
кратки срокове извършва необходимите промени в интерфейса на програмата, като
същевременно се допитва до системния администратор на съда за конкретните
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специфични изисквания по отношение на справки, регистри и др. През 2017 година са
успешно приложени четири текущи обновявания на деловодната системата.
2. „Система за случайно разпределение на съдебните дела” /ССРД/ - web
базирано приложение предоставено от ВСС за определяне на съдиите докладчици по
делата на случаен принцип. Същата е разработка на „Смарт Системс” ЕООД и е
внедрена в Окръжен съд - Габрово от 01.10.2015 година, като нейното използване
продължи и през отчетната 2017 година. Системата гарантира максимална степен на
сигурност и прозрачност при разпределението на делата, както и защита от неволна или
нарочна намеса от промяна на протоколите за разпределение на всяко едно дело. Новата
система е чисто web базирана, цялата база с разпределените дела се съхранява на
централен сървър, разположен във ВСС. Достъпът до нея става единствено през браузър
Internet Explorer и само чрез използването на персонален квалифициран електронен
подпис /КЕП/ за всеки един потребител, определен със заповед на административния
ръководител на съда. Освен защита, тази система обективно предлага и много попрозрачен достъп до всяко едно разпределение на дело, извършвано с нея, като заедно с
информацията за разпределението се пазят точни и достоверни данни за точната дата и
час; потребител, който го е извършил, начин на разпределяне /ръчно, автоматично или
по дежурство/ и подписване на самото разпределение.
От 01.04.2016 година функционалността на системата за разпределение е
разширена, с ново поле „шифър на дело”, който се попълва задължително и чрез него
системата взаимодейства с новата „Система за изчисляване на натовареността на
съдиите” /СИНС/.
3. Системата за изчисляване натовареността на съдиите /СИНС/, отново е
разработка на „Смарт Системс” ЕООД и връзката й със Системата за случайно
разпределение на делата, е еднопосочна – всички данни за разпределение на едно
дело в ССРД биват прехвърляни автоматично към СИНС. Достъп до нея имат всички
предварително дефинирани потребители, като за същия не се изисква КЕП на всеки
потребител. Водещият и определящ параметър е „шифъра” на всяко дело, тъй като
въз основа на него се определя и предварително зададения коефициент на тежест на
съответното делото, същият подробно описан в „Правила за оценка натовареността на
съдиите” приети от ВСС на 16.12.2015 г., изм. и доп. на 24.03.2016 г., изм. и доп. на
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08.11.2016 г., изм. и доп. на 20.12.2016 г., изм. на 04.04.2017 г., изм. на 26.09.2017 г.
заедно с Методиката за тяхното прилагане. Впоследствие системата предоставя
възможност по всяко дело (ако са налице основания за това) да бъдат внасяни
корекции (под формата на намаляване или увеличаване) на този предварително
определен коефициент. Това става с попълване на бланка за корекция, и
техническото записване на съответното основание, водещо до такава в самата
система.
4. В съда и през изминалата година е използвана правно-информационна
система “АПИС 7” с продукти: "Апис-право", "Евро-право”, "Апис-финанси", "Аписпрактика" и "Апис-процедури".
5. За нуждите на финансово-счетоводната дейност се използват следните
програмни продукти - “Аладин А” “Работни заплати”, с модул към него - „Хонорари и
граждански договори” и програмен продукт Web БП – Конто 66.
През отчетния период продължи извършването на справки чрез отдалечен
достъп до национална база данни ”Население” към ГД „ГРАО”. Достъпът до НБД
„Население” се използва за извършване на справки които се прилагат по съответните
дела и това е от голямо значение за бързината на правораздавателния процес.
Продължи традиционния автоматичен обмен на данни по електронен път от
деловодната система САС на Окръжен съд- Габрово към ядрото на Единната
информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП).
Всички съдии и цялата съдебната администрация разполагат с неограничен
достъп до интернет, като в същото време са запознати и спазват съответни правила за
сърфиране и недопускане изтегляне на зловредни файлове, добавки и софтуер, с
което биха довели до изтичане на служебна информация в интернет или унищожаване
на такава по сървърите на съда.
Въпреки трудностите и липсата на финансови средства, с които се сблъскваме
непрекъснато, през отчетната 2017 година Окръжен съд – Габрово успя да продължи,
процесът на модернизация и подмяна на използваната компютърна и офис техника с цел
оптимизиране работата на съдиите и съдебните служители и улесняване достъпа на
гражданите до правосъдие.

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА АПЕЛАТИВЕН СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2017 г.

310|368

Окръжен съд – Ловеч
Окръжен съд – Ловеч се помещава в Съдебната палата, находяща се на
ул.”Търговска” № 41. С решение от протокол № 6/16.02.2017 г. 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.
През изминалата година от утвърдените средства на съда по § ”Издръжка” бяха
сменени секционните шкафовете в 10 от съдийските кабинети, заседателната зала на
Окръжен съд Ловеч, наказателно, гражданско, фирмено деловодство и служба
„Архив”.
Сградата, която е предоставена за управление на Окръжен съд – Ловеч, е бивш
дом за политическа просвета и е строена през 70-те години на миналия век, което
налага извършването на основен ремонт. Във връзка със състоянието на сградата, е
необходимо да бъде извършен ремонт на покрива на киносалона, за да се спре понататъшното му разрушаване, отводняване за извеждане на дъждовните води в
подходящи места, извън контура на сградата, тъй като в момента се наводнява
сутерена, в който се помещава архива на ОС Ловеч и РС Ловеч. Осигуряване на
защитен достъп до 3-ти и 4-ти етаж на Съдебната палата, където са кабинетите на
съдиите от Районен съд – Ловеч и Окръжен съд – Ловеч, на прокурорите от Районна и
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Окръжна прокуратура-Ловеч с оглед спазване изискванията на Наредба № 4/2009
год., както и ремонт на керамичната облицовка на стените в коридорите.
В актове от извършените през 2016 година проверки от ИВСС също е посочена
необходимостта от извършването на основен ремонт на сградата на Съдебна палата
Ловеч.
След влизането в сила на измененията на ЗСВ и промяната в управлението на
сградния фонд на съдебната власт, както и изразеното становище от ВСС да се правят
искания за отпускане на средства само при неотложни нужди, Административният
ръководител на съда не е правил искане за осигуряване на средства за посочените
ремонтни дейности.
По повод постъпило на 06.10.2017 г. писмо от Община Ловеч и дадено
предписание за извършване на спешен ремонт на отводнителната система за
дъждовни води на сградата на съдебната палата в участъка между сградите на
Областна администрация Ловеч и Съдебната палата във връзка с подмяна на
настилката в централната градска част, през месец ноември 2017 г. от страна на
Административния ръководител – председател на Окръжен съд Ловеч е направено
искане до ВСС за отпускане на средства за неотложен текущ ремонт в размер на
18 426.26 лв. с ДДС. С решение от протокол № 38/23.11.2017 г. на Пленума на ВСС е
дадено съгласие за увеличение по бюджета за 2017 г. на Окръжен съд Ловеч по § 1000 „Издръжка” с 18 427.00 лв. за извършване на авариен текущ ремонт на
отводнителната система за дъждовни води в сградата на съда. На 27.11.2017 г. между
Окръжен съд Ловеч като възложител и „Булмесстрой”ЕООД в качеството му на
изпълнител, е сключен договор за изпълнение на СМР „Авариен ремонт на водосточни
тръби и включването им към уличен канал”, като срокът за изпълнение на обекта е до
18.12.2017 г.

На 18.12.2017 г. между представителите на страните е подписан

протокол за приемане на извършените СМР Образец 19, като тяхната е в размер на
17 960.48 лв. с ДДС.
През 2017 г. Окръжен съд Ловеч поднови договора за доставка на интернет
услуги, като вече предоставяната услуга е по оптичен кабел и е с подобрено качество
и скорост.
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В края на 2017 г. от ВСС по централизирана доставка бяха предоставени на
съда 5 броя компютърни конфигурации.
През годината възникваха известни проблеми с копирната техника, за
отстраняването на които бяха предприети своевременни мерки, но това не доведе до
осезаемо затрудняване работата на отделните служби.
През годината бяха подменени вентилатори и батерии на UPS на съдии 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 десет актуализации на деловодния софтуер САС
„Съдебно

деловодство”

на

ИО

-

Варна,

поради

динамичните

промени

в

законодателството, най-вече свързано с публикуването на съдебните актове по
наказателни дела.
През 2017 г. системният администратор изпълняваше същите функции и
дистанционно в Районен съд – Луковит, където участва и в провеждането на два
конкурса за избор на системен администратор на съда.
От месец септември и до момента оказва помощ и в Административен съд –
Ловеч, където предстои провеждането на конкурс за свободната длъжност „системен
администратор” поради настъпилата внезапна смърт на системния администратор на
Административен съд – Ловеч.
Окръжен съд – Плевен
Плевенският окръжен съд се помещава в масивна пететажна административна
сграда. Сградата е построена през 1972 г. и е собственост на Министерство на
правосъдието.
Освен Окръжен съд-гр. Плевен в сградата се помещават и Окръжна
прокуратура-гр. Плевен, Районен съд-гр. Плевен, Районна прокуратура-гр. Плевен и
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Областно звено „Охрана”-гр. Плевен. Поради големия брой на институциите,
ползващи съдебната палата, помещенията в сградата са крайно недостатъчни за
работещите в нея други магистрати, служители, инспектори и сътрудници по охраната
от Областно звено „Охрана”-гр. Плевен. Условията за работа на магистратите и
съдебните служители в Окръжен съд Плевен значително са подобрени още през
2013г. след настаняването на съдиите от ВС Плевен може да се твърди също, че
магистратите и служителите работят в нормални условия. В максимална степен
съдиите от ПОС са настанени в самостоятелни кабинети, а съдебните деловодители от
гражданско и наказателно деловодство вече не работят по четирима, а по двама в
стая. Във всяко деловодство има нормални условия за работа и дори осигурена
работна маса за проучване на делата от гражданите и адвокатите. Констатираната в
предходните години пренаселеност на магистрати и съдебни служители по отношение
на Окръжен съд Плевен вече не е налице. В тази насока може да се каже, че както
магистратите, така и съдебните служители имат създадени добри условия за работа.
През 2017 г. се извърши текущ ремонт на централното стълбище на съдебната
палата – шпакловане, боядисване, поставяне на подпрозоречни первази, където е
необходимо, отремонтиране на стъпала, почистване и полиране на мрамора на фоайе
първи етаж и колоните пред входа. Поставиха се знамена и герб във фоайето и на
фасадата. Този ремонт се осъществи благодарение на общото финансиране от страна
на органите на съдебната власт, работещи в съдебната палата. Направи се ремонт и
на пет кабинета в окръжен съд и коридора на трети етаж. Постави се защитно фолио
във фоайетата на първи и четвърти етажи. Поставиха се GSM – комуникатори в
асансьорите.
Като приоритетни строителни дейности през 2018 г. са следните текущи
ремонти:
- частично освежаване и подмяна на оборудване на голяма част от съдийските
кабинети.
- поставяне на термо-вентили на радиаторите за поддържане на оптимална
температура в стаите. По този начин ще се постигне значителна икономия от
разходите за отопление.
- да се дооборудва и конферентната зала, с оглед пълноценното й използване.
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- подмяна на подовата настилка на асансьорните кабини.
Необходимо е и да се извършат и следните основни ремонти:
Входните врати на съдебната палата съответно и пропускателния режим са в
невъзможност да осигурят нормален достъп за хора с увреждания. Необходимо е да се
подмени входната дограма с нова, съответстваща на нормите за преминаване на
инвалидни колички през зоните за сигурност.
Поставяне на противоударно фолио по прозорците на съдебните зали, свързано
с мерки за безопасност.
Възстановяване на ламаринената обшивка по покрива и по външната
подпрозоречна част на прозорците, където липсва.
Обръщане на посоката на отваряне на вратите на съдебните зали. Това е
съобразяване с мерките за противопожарна и аварийна безопасност.
В Плевенския окръжен съд работят три сървъра и 75 работни станции, от които
27 работни станции за магистрати, 9 работни станции за съдебни секретари, 3
работни

станции

за

съдебни

призовкари,

28

работни

станции

за

съдебни

деловодители и съдебни служители от общата администрация и 8 работни станции в 4
съдебни зали. Използват се и 3 мобилни компютъра.
В съда се поддържа вътрешна локална компютърна мрежа с 112 работни точки,
която обхваща кабинетите на магистратите, канцелариите на съдебните служители,
съдебните зали и сървърното помещение.
Софтуерът, който се използва в Плевенския окръжен съд е Windows 2003R2
Server, Windows 7 Pro (64 bit),Windows ХР Pro, MS Office 2010 Pro. Ползва се правноинформационната система AПИС7, както и интернет връзка ADSL Net Biz 20 Mbit.
От 2008 г. в Окръжен съд - гр. Плевен е внедрена деловодна програма САС
„Съдебно деловодство” от „Информационно обслужване” АД - клон гр. Варна, която е
съобразена с организацията на работата в съда и законодателните промени.
Автоматизираната система за управление на делата е с доказана висока ефективност
и има осезаем положителен ефект за ускореното обработване на делата, за
упражняване на своевременен контрол върху движението на делата и решаването им
в законоустановените срокове, за бързото предоставяне на информация на страните
по делата и техните процесуални представители и на гражданите.
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Разпределението на делата се осъществява през програмните продукти „ЦСРД“
за разпределение на делата и „СИНС“ за изчисляване на натовареността на съдиите,
разработени от „Смарт Системс 2010” ЕООД и предоставени и утвърдени с решение на
Висш съдебен съвет.
Всички магистрати в съда ползват правно-информационната система АПИС7,
като е осигурена възможност за ползването й и в съдебните зали. През 2017 г. със
средства на Окръжен съд – гр. Плевен бяха закупени 4 бр. нови компютърни
конфигурации, с които се подмениха старите компютри използвани от съдебният
състав в съдебните зали. От средата на 2016 г. функционира аудиозаписваща и
озвучителна техника във всички съдебните зали, което значително улеснява
съдебните секретари в изготвянето на протоколите от открити съдебни заседания.
След проведената от Висшият съдебен съвет обществена поръчка за доставка
на компютърна и копирна техника в края 2017 г., на Окръжен съд – Плевен бяха
предоставени 6 бр. персонални принтери, като с 4 бр. от тях се подмениха старите и
амортизирани принтери в съдебните зали, закупувани през 2006 г.
Ежегодно се полагат усилия за поддържане и подобряване на материалната
база и за осъвременяване на техниката, с която разполага Окръжен съд - Плевен.
Окръжен съд - Плевен работи с данни от автоматизираните информационни
фондове от Национална база данни „Население” за извършване на справки в диалогов
режим на работа.
Ежедневно се обновява интернет страницата на съда с информация за
насрочените заседания, постановените съдебни актове и влезлите в сила такива, като
се съблюдават всички изисквания на Закона за защита на личните данни.
Ежеседмично се актуализира и публикува „Регистър на отводите и самоотводите“ по
НПК и ГПК за граждански и наказателни дела.
Сайтът на съда се актуализира и с допълнителна информация, подпомагаща
юридическите лица и гражданите: информация както за съда /персонал, контакти,
банкови сметки и др./, така и част от вътрешните правила, действащи в съда,
информация за движението на дела от обществен интерес, седмичен информационен
бюлетин и др.
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Въпреки добрата техническа обезпеченост на ОС Плевен, все още една малка
част от наличната компютърна и копирна техника е от 2007-2008 година, с
незадоволителни технически параметри и е необходима подмяната й.
С оглед увеличеното натоварване през последните години, както и физическото
и морално остаряване на сървърната техника в Окръжен съд – Плевен, през 2018 г. е
нужно да се направи мотивирано искане към комисия „ПКИТ“ към ВСС за отпускане на
средства за закупуване на 1 нов сървър и съответно нов UPS.
Ежедневно се обновява интернет страницата на съда с актуална информация за
насрочените заседания, постановените съдебни актове и влезлите в сила такива, като
се съблюдават всички изисквания на Закона за защита на личните данни. Сайтът на
съда се актуализира и с допълнителна информация, подпомагаща гражданите.
Окръжен съд – Русе
В Съдебната палата в гр. Русе се помещават администрациите на седем
институции:

на

Районен

съд,

Окръжен

съд,

Районна

прокуратура,

Окръжна

прокуратура, ЦРОЗ, ОЗ Охрана и Областен съвет за сигурност. Всекидневно се
разглеждат дела в 13 съдебни зали. Потокът на граждани в палатата е много голям.
Липсата на информационен център, който да предоставя информация на гражданите
и адвокатите за процедурите, извършвани в съдилищата и реда за тяхното
осъществяване, реда за достъп до делата, местонахождението на различните служби,
датата на разглеждане на делата и в кои зали ще бъдат съдебните заседания за сега
се замества от информацията на интернет – страниците на институциите, давана
информация чрез средствата за отдалечен достъп и проведените дни на отворените
врати.
Благодарение на средствата, вложени от Окръжен съд – гр. Русе през
изминалите години, може да се каже, че съществуващите в момента условия за труд
в сградата са много добри, което е стимул за добрата работа на персонала.
През

изминалата 2017 год.

ръководството на

Окръжен съд

продължи

започнатите през изминали години ремонти, свързани с подобряване на външния вид
на помещенията в сградата и подобряване на условията на труд. Със средства на
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Окръжен съд продължи подмяната на старата и амортизирана дограма в кабинетите,
разположени на ет. 2.
Част от остарелите и нерентабилни за експлоатация и поддръжка климатични
системи също бяха подменени с нови.
Работата на звено „Стопанисване и управление на съдебното имущество,
възложено на съда” през годината бе свързана с поддръжка на работещите в сградата
инсталации и съоръжения и запазване на добрите външен вид и хигиенни условия в
помещенията.
През 2017 г. бе разрешен проблемът с осигуряване на пълен достъп на хора в
неравностойно положение до сградата. Като следствие на многократно отправяните
през годините искания, ВСС отпусна средства за закупуване на верижен стълбищен
робот, с чиято помощ, както и помощта на действащия в сградата асансьор е осигурен
достъпът на инвалиди до всяко помещение.
През изминалата година бе продължена успешната съвместна работа с
надзорните институции по експлоатация на сградата, както и с фирми, чиято дейност
касае подобряване на условията за безопасен и здравословен труд.
В края на 2017 г. от Висшия съдебен съвет са получени като дарение 4 бр.
компютърни конфигурации, 5 бр. скенери и 8 бр. двустранни принтери. Закупени са и
2 бр. копирни машини.
Русенският окръжен съд към края на отчетния период разполага със 86
компютърни системи /72 от които разполагат с LCD монитори, а 15 – с непрекъсваеми
токозахранващи източници/, 46 лазерни принтера, 19 броя копирни машини /18 от
които са многофункционални/ и 7 броя скенери. Локалната мрежа се състои от сървър
за бази данни /Windows 2008 R2 x64, Domain controller/, 2 броя бекъп сървъри
/Windows 2008 Backup Server x86/, 1 брой мейл сървър /Windows 2003 Mail Server x86/,
4 броя линукс сървъри /Linux CentOS 6/, които хостват интернет страницата на
Съдебната палата Русе – http://www.justice-ruse.org, системата на информационните
табла в сградата и други помощни системи и 78 работни станции /Windows 7/, като 68
от тях разполагат с лазерен принтер /19 от които са мрежови двустранни принтери/, а
останалите

10

използват

принтери

или

многофункционални

устройства

от

компютърната мрежа. Телефонната мрежа на Съдебната палата се състои от цифрова
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телефонна централа Siemens, 4 мобилни гейтуея, всеки от тях с по две мобилни
карти, 4 бр. мобилни телефонни постове и 200 бр. стационарни телефонни постове,
55 бр. от които се ползват от ОС – Русе, а останалите от други институции, намиращи
се в сградата. С цел оптимизиране на разходите в края на миналата отчетна година
стартира поредното предоговаряне на тарифните планове на всички мобилни карти. В
резултат на многократни срещи и трудни преговори, в началото на 2017 г. е подписан
договор за по-ниска цена и многократно увеличение на ползваните услуги.
Разпределението на делата в съда се извършва на принципа на случайният
подбор чрез електронно разпределение, посредством Централизирана система за
случайно разпределение на делата /ЦССРД/ предоставена от ВСС, съобразно
поредността на постъпването им, по материя и видове дела - граждански,
наказателни, търговски и фирмени. Случайното разпределение се извършва в рамките
на съответното отделение – наказателно, гражданско и търговско. През отчетния
период са подновени издадените в края на миналата година електронни подписи на
участващите в случайното разпределение магистрати и в поддръжката на системата
съдебни служители. Разпределените в ЦССРД дела автоматично се прехвърлят към
Системата за изчисляване натовареността на съдиите /СИНС/. Целта на СИНС е да
даде оценка на натовареността на съдията и има за задача да установи обективен
първичен измерител на натовареността въз основа на необходимо присъщото време
за разглеждане и приключване на делата от различен тип съгласно предварително
изработен класификатор от групи дела. Приключването на делата се вписва в СИНС
от съответните съдебни служители под контрола на съдията-докладчик. След
извършване на вписването се разпечатва карта за натовареност, която се проверява
отново и подписва от докладчика по делото.
През отчетния период са въведени промени, съгласно новата нормативна
уредба във функционалността на интернет страницата на съда в частта за безплатен
оторизиран достъп на адвокати, на физически и юридически лица страни по делата
до пълното електронно досие на делото. В нея са регистрирани 250 потребителя
общо, които са извършили 11 000 справки през изминалата календарна година.
Нарасналите изисквания на гражданите и адвокатите за по-пълна и актуална
във всеки момент информация налагат непрекъснатото обновяване на интернет
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страница на съда. Благодарение на професионализма на системния администратор,
активното съдействие на съдебния администратор и неоценимата помощ и подкрепа
на всички служители, обновяванията се извършват незабавно след като възникне
нуждата от тях. По този начин страницата увеличава възможностите за достъп и
публикуване на информация. Тя е израз на желанието на Окръжен съд - Русе да е
полезен на гражданите, да подпомага достъпа им до правосъдие, да гарантира
публичност и прозрачност на съдебния процес. Както става ясно от резултатите от
анонимната ни анкета за работата на съда, това желание не остава незабелязано от
граждани и адвокати.
Все повече граждани и адвокати се възползват от създадената възможност за
издаване на удостоверения за актуално състояние и удостоверения за уникалност на
име. По делата имащи движение през отчетния период поетапно са сканирани,
обработени, обезличени и публикувани всички актове на магистратите относно
Юридическите лица с нестопанска цел до края на 2017 г. През отчетния период
продължава, създадената организация за разпечатване на всички регистри по
фирмените дела, с което многократно се улеснява вписването на изключително
обемната информация в тях. В края на отчетния период приключи работата по
образуване на нови фирмени дела, като от 01.01.2018 г. тази дейност ще се извършва
от Търговския регистър. До края на 2020 г. ще се извършва пререгистриране на
ЮЛНЦ, които са били вписани в регистрите на ОС – Русе. За тази цел фирмените
деловодители са снабдени с допълнителна копирна и сканираща техника.
В модул „Призовкар” се въвеждат всички призовки включително и получени от
други съдилища за връчване чрез призовкарите на ОС – Русе и РС – Русе. Това
позволява книгите за призовките да се разпечатват от програмата, да се извършват
справки за натовареността на призовкарите и за статуса на призовките в реално
време. Общо 8 са работните станции, на които призовкарите на Окръжен и Районен
съд могат да обработват самостоятелно резултатите от връчването на призовките.
Особено полезна е и внедрената функционалност „баркод“ в деловодната програма,
която позволява призовките да бъдат обработвани многократно по-бързо.
През отчетния период се наблюдава повишен интерес от граждани и адвокати
към частта от страницата на ОС – Русе, която е синхронизирана със страницата на
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Камарата на Частните съдебни изпълнители и със Съдебно изпълнителните служби
към РС – Русе и РС – Бяла, като показва актуална информация за обявленията за
публична продан.
През 2017 г. в деловодната система САС са извършени 5 бр. актуализации, поголямата част от които са изпълнени по искане и на ОС – Русе. По отношение на
новостите, периодично се извършват обучения на съдебните служители относно
работата на деловодната система.
В петте зали, с които разполага Окръжния съд работи звукозаписна система от
5 микрофона с интегрирани усилватели към тях /по един на всяка банка и един пред
съдията/, която позволява получаването на изключително чист звукозапис на
съдебното заседание, с цел подобряване качеството на протоколите. Три от залите са
оборудвани с озвучителна система състояща се от 4 безжични микрофона по един на
всяка банка и един жичен пред съдията. Пред всяка зала е монтирано 24”
информационно табло, на което гражданите могат да видят в реално време вида и
номера на делото което се разглежда в залата в момента. Пред входа за граждани е
монтирано 50” информационно табло съдържащо информация в реално време за
делата, които се разглеждат във всяка от четирите зали, в които заседава Окръжен
съд. Тази информация е изведена и в интернет страницата на съда в меню „Справки”.
Съществуващите светодиодни табла са пренастроени като насочващи информационни
табели и са монтирани срещу входа за граждани за да улеснят намирането на
съдебните зали от гражданите. Компютърните системи във всяка от петте зала са
оборудвани с лазерни принтери и токозахранващи източници за нуждите на съдебния
процес.
В касата на съда и в деловодството функционират общо 3 бр. ПОС терминални
устройства, посредством които адвокати, граждани и фирми могат да извършват
директни плащания по транзитна и набирателна сметка на съда чрез дебитни карти.
Това улеснява много всички заинтересовани лица, тъй като води до пестене на време
и допълнителни средства, защото при това плащане не се дължи банкова такса за
обслужване.
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За нуждите на финансово-счетоводната дейност използваме четири програмни
продукта - “ОМЕКС Работни заплати”, “ОМЕКС Хонорари”, “Конто 66 бизнес процесор”
и „АДА софт програмен продукт за управление на каси”.
За нуждите на съдебния процес също се използва и правно-информационната
система АПИС. Запазени са оптимизираните абонаменти за различните модули, както
и намалената със 70% цена от предходен отчетен период.
Подаването на отчетите за НСИ, декларациите и уведомленията за НАП,
декларациите и уведомленията за Инспекцията по труда се осъществява изцяло по
интернет чрез универсален електронен подпис.
За предстоящия отчетен период стоят пред нас следните задачи:
Да се допълни интернет страницата на ОС – Русе с нови справки и
възможности, което да затвърди водещото й място в страната.
Да се създаде възможност призовкарите, връчващи призовки на ОС – Русе,
да вписват резултатите от връчването електронно в реално време.
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VІ. 5. Комуникационна стратегия
Окръжен съд – Велико Търново
Комуникационната стратегия на съдебната власт е част от комплекса от мерки,
насочени към подобряване на нейната работа, повишаването на доверието в нея и
гарантирането на правовия ред в страната.
За изпълнение на Комуникационната политика на ВСС, Окръжен съд – Велико
Търново е приел Планът за действие за 2017 г., който е част от Комуникационната
политика на ВСС 2014 – 2018 г. Планът за действие планира ресурсното
(технологично, човешко и финансово) обезпечаване на Комуникационната политика
на Окръжен съд – Велико Търново и времевата рамка на провеждането й. Планът
реализира система от управленски действия, насочени към изпълнение на мисията и
целите на Комуникационната политика на ВСС. Планът за действие подлежи на
ежегоден отчет.
В Плана за действие на Окръжен съд – Велико Търново през 2017 г. са
заложени за изпълнение следните цели, дейностите за тяхното изпълнение и
индикатори по които да се отчита изпълнението:

ЦЕЛ – Осигуряван на единна политика и стандарти за предоставяне на информация за дейността на съдебната
власт от органите и
Обосновка: Въвеждането на единна политика и стандарти за предоставяне на информация за дейността на органите на
съдебната власт ще подобри както комуникацията на институциите от съдебната власт, така и нейният образ в публичното
пространство. Чрез унифицирането на политиката и стандартите за предоставяне на информация ще се постигне предвидимост и
от тази гледна точка доверие в съдебната власт и нейните органи.
ДЕЙНОСТИ ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ
1. Прилагане на
единните правила за
комуникация с медиите
и единните стандарти за
предоставяне на
информация,
съобразени с
Комуникационната
стратегия на съдебната
власт 2014-2020 г. и
Наръчника за
взаимодействие на
органите на съдебната
власт с медиите
(НВОСВМ)

ОЧАКВАНИ
РЕЗУЛТАТИ
Създаване на
предвидима
комуникационна среда
и устойчиви канали за
комуникация между
Окръжен съд Велико
Търново и средствата
за масово
осведомяване чрез
пресаташето на
Апелативен съд
Велико Търново.
Повишаване на
доверието,
основаващо се на
еднаквия подход към

ИНДИКАТОРИ ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ
Актуализирани и
утвърдени публични
правила за
комуникация на съда
със средствата за
масово осведомяване.
Изготвени и утвърдени
вътрешни правила за
обезпечаване
изпълнението на
Публичните правила
за комуникация на
съда със средствата за
масово осведомяване.

СРОК
2017 г.

ОТГОВОРНИК
Председател на
Окръжен съд
Велико Търново,
Експерт „Връзки
с
обществеността“
на ВТАС, съдебен
администратор
ВТОС

РЕСУРСИ
Човешки
ресурси
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всички медии и липса
на безпричинни откази
за предоставяне на
информация.
Използването на
НВОСВМ като основа
за правилника дава
гаранция за едно
бъдещо уеднаквяване
на комуникационния
подход с всички
органи на съдебната
власт в страната,
което е и основна цел
на Комуникационната
стратегия на
съдебната власт.
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Публикуване на
Правилата на
интернет-страницата
на Окръжен съд
Велико Търново

ЦЕЛ – Подобряване на комуникацията с медиите, включително проактивна комуникация с новите и социалните
медии
Обосновка: Съвременната среда се характеризира с динамика и множество източници на информация, които доставят новини в
реално време. Все по-голяма част от комуникацията се осъществява в интернет, като голяма част от представителите на
целевите групи използват активно в своето ежедневие този канал за комуникация.
ДЕЙНОСТИ ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ

ОЧАКВАНИ
РЕЗУЛТАТИ

1. Повишаване
присъствието в медиите,
провокирано от страна
на отделните органи на
съдебната власт по
теми, зададени от
органите.

1. Повишено
присъствие в медиите,
провокирано от
органите на СВ.

2. Окръжен съд Велико
Търново предприема
политика за проактивно
предоставяне на
информация, свързана с
дела с обществен
интерес (по своя
инициатива, не по
запитвания),
организиране на
брифинги и
пресконференции, по
отношение на дейността
на съда, прилагането на
Комуникационната
стратегия, както и по
актуални проблеми,
свързани пряко с
дейността на органите
на съдебната власт,
както и при
нововъведения в
работата на ВТОС,
касаещи пряко
обществеността.

2. Използване на
разнообразен
инструментариум за
осъществяване на
комуникация с
медиите –
прессъобщения,
брифинги,
пресконференции,
медийни събития,
кампании, интервюта и
др.

ИНДИКАТОРИ ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ
Брой бюлетини,
медийни продукти,
материали,
презентации.

СРОК
2017 г.

ОТГОВОРНИК
Председател и
зам.
Председатели на
ВТОС, Експерт
„Връзки с
обществеността”
на Апелативен
съд Велико
Търново

РЕСУРСИ
Човешки
ресурси

Бюджетно
финансиране
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2. Осигуряване на
публичност на годишния
отчетен доклад на
Окръжен съд - Велико
Търново.

3. Изготвяне на анкетни
форми и изпращането
им до медиите с цел
обратна връзка за
оценка и адекватни
действия за корекция и
надграждане по
отношение на
реализираната медийна
политика на Окръжен
съд Велико Търново.

1.Повишаване на
прозрачността на
работата на Окръжен
съд Велико Търново
2.Повишаване
познаваемостта на
извършваната от
Окръжен съд Велико
Търново дейност.
3.Повишаване на
доверието в Окръжен
съд В. Търново

1. Подобряване на
комуникацията между
Окръжен съд Велико
Търново и средствата
за масово
осведомяване.
2. Осъществяване на
мониторинг върху
ефективността
създадените канали за
комуникация.

1. Публикуване на
годишен отчетен
доклад на интернет
страницата на
Окръжен съд Велико
Търново.
2. Провеждане на
брифинг за
представянето на
доклада пред медиите,
с възможност за
дискусия относно
отделни точки от него.
3. Брой присъствали
представители на
медиите.

2017 г. 2020 г.

Брой анкетни
проучвания, с
последващ анализ и
предложения на база
на резултатите – поне
едно проучване през
2016 г. и по минимум
две през следващите
години.

2017 г. 2020 г.

Административен
ръководител –
Председател на
ВТОС
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Човешки
ресурси
Бюджетно
финансиране

Експерт „Връзки
с
обществеността”
на Апелативен
съд В.Търново

2017 г.

Председател,
Зам.
Председатели на
ВТОС, Съдебен
администратор и
Експерт „Връзки
с
обществеността”
на Апелативен
съд В.Търново

Човешки
ресурси

Брой на попълнените
анкетни форми да
обхващат между 15 и
20 различни
регионални медии и
кореспонденти на
национални медии.

ЦЕЛ – Подобряване комуникацията с неправителствените организации, професионалните и съсловни организации
(включително международни), Гражданският съвет към ВСС, гражданското общество.
Обосновка: Добрата комуникация с професионалните и съсловни организации, както и с неправителствените такива е
предпоставка за подобряване имиджа на органите на съдебната власт. Лидерите на мнение в обществения живот често са
представители на тази целева група и провеждането на целенасочени действия за подобряване на комуникацията водят до
краткосрочни и дългосрочни ползи за широки кръгове от обществото. Стратегията визира дейности за непосредствено участие на
гражданите в правосъдието на техни представители във взимането на ключови управленски решения.
ДЕЙНОСТИ ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ

ОЧАКВАНИ
РЕЗУЛТАТИ

ИНДИКАТОРИ ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ

1. Разработване и
прилагане на план за
осъществяване на
регулярни контакти и
тематични срещи с
ключови
представители на
професионалната
общност по актуални
теми, провеждането на
реформата в органите
на СВ

1.Повишаване на
честотата на
комуникация с
представителите на
целевата група.
2.Подобряване на
комуникацията с
целевата група.
3.Провеждане на
проактивна
информационна
политика спрямо тази
целева група, при
която съдебната власт
лансира теми и своята
гледна точка към тях в
зависимост от

Брой проведени
срещи, кръгли маси,
семинари,
конференции,
кампании и други
събития и инициативи
с представителите на
целевата група – поне
две за 2017 г.
Брой на НПО,
професионални и
съсловни организации,
с които се
осъществяват
инициативи и проекти
– минимум две за 2017
г. – с ВТАК и ПДИ

СРОК

ОТГОВОРНИК

2017 г. –
2020 г.

Председател,
зам.
Председатели на
ВТОС , съдебен
администратор и
Експерт „Връзки
с
обществеността”
на ВТАС

2017 г.

РЕСУРСИ
Човешки
ресурси,
Бюджетно
финансиране
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собствения си дневен
ред.
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Брой на участниците в
отделните инициативи
и събития.

ЦЕЛ – Изграждане на механизми за успешна комуникация в извънредни и кризисни ситуации, свързани с
цялостния образ и независимостта на съдебната власт.
Обосновка: Управлението на кризисните комуникации способства за предотвратяване на появата им и спомага за минимизиране
на негативните ефекти от нея.
ДЕЙНОСТИ ЗА
ОЧАКВАНИ
ИНДИКАТОРИ ЗА
СРОК
ОТГОВОРНИК
РЕСУРСИ
ИЗПЪЛНЕНИЕ
РЕЗУЛТАТИ
ИЗПЪЛНЕНИЕ
1.
Създаване
на 1.Подобряване
на Изготвен
и
приет До ноември Председател,
Човешки
кризисен
план
за превенцията на кризи
кризисен
план
на 2017 г.
зам.
ресурси
комуникация
на 2.Подобряване
на Окръжен съд Велико
Председатели на
Окръжен съд
Велико планирането
на Търново.
ВТОС и Експерт
Търново.
комуникацията
„Връзки
с
3.Подобряване
на
обществеността”
координацията между
на ВТАС
органите на СВ.
ЦЕЛ – Подобряване на вътрешната комуникация в и между органите на съдебната власт
Обосновка: Оптимизирането на вътрешната комуникация в отделните органи на съдебната власт и между самите тях се
отразява на ефективността, бързината и устойчивостта на комуникацията, както и на образа, който създава съдебната власт като
цяло в публичното пространство. Състоянието на вътрешните комуникационни канали, обема и качеството на информацията,
която се обменя в структурите и между отделните органи на съдебната власт, рефлектират и върху нейния външен образ.
Подобряването на комуникацията между органите на съдебната власт, общността на магистратите и съдебната администрация
има за цел ефективно правосъдие, чрез гарантиране на добро управление на човешкия и финансов ресурс, за компетентна и
отговорна работа на отделните магистрати и ръководните органи.
ДЕЙНОСТИ ЗА
ОЧАКВАНИ
ИНДИКАТОРИ ЗА
СРОК
ОТГОВОРНИК
РЕСУРСИ
ИЗПЪЛНЕНИЕ
РЕЗУЛТАТИ
ИЗПЪЛНЕНИЕ
1.
Провеждане
на
тематични
дебати на
окръжно
ниво
с
районните съдилища за
обсъждане на съдебна
практика.

1.Подобряване
на
комуникацията вътре в
СВ
2.Повишаване
на
прозрачността вътре
във властта.
3.
Повишаване
на
доверието
между
представителите
на
вътрешната
целева
група
4.Подобряване
дейността на органите.
5.Уеднаквяване
на
практика.

Брой
дебати.

проведени

2017-2020
г.

Брой участници в тях

Председател на
ВТОС
и
зам.
Председатели
ВТОС

Бюджетно
финансиране

2017 г.

ЦЕЛ – Повишаване на правната култура на обществото и познанията за ролята и функциите на отделните органи
на съдебната власт.
Обосновка: По-доброто разбиране и приемане на действията на органите на съдебната власт е свързано с познаване на
функциите и ролите на отделните органи. Повишаването на правната култура на обществото изисква постоянни усилия и
постоянство от страна на съдебната власт като цяло.
ДЕЙНОСТИ ЗА
ОЧАКВАНИ
ИНДИКАТОРИ ЗА
СРОК
ОТГОВОРНИК
РЕСУРСИ
ИЗПЪЛНЕНИЕ
РЕЗУЛТАТИ
ИЗПЪЛНЕНИЕ
1. Провеждане на „Ден
1.Повишаване на
1. Брой посетители по
Април 2017
Председатели на
Бюджетно
на отворените врати” в
познаването на
време на Деня на
г.
РС-В.Търново,
финансиране
Съдебна палата Велико
функциите и ролите в
отворените врати ОС-В. Търново,
Човешки
Търново
отделните органи.
планират се между
АС-В. Търново,
ресурси
2. Създаване на
120-160 души за
Апелативен
Материали,
трайни положителни
цялата Съдебна палата
прокурор.
изготвени по
впечатления и
2. Брой и вид
Експерти „Връзки
ОПАК през
отношение към СВ.
разработени и
с
2015 г.
проведени
обществеността”
мероприятия в деня на
на ВТАС и
отворените врати.
Апелативна
прокуратура – В.
Търново.
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ЦЕЛ – Повишаване на доверието в съдебната власт от страна на обществото и партньорите, в това число ЕС
Обосновка: Изграждането и поддържането на доверие изисква целенасочени усилия и постоянство от всеки един представител
на съдебната власт при осъществяването на професионалните му задължения. Множество фактори влияят върху повишаването
на доверието.
ДЕЙНОСТИ ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ

ОЧАКВАНИ
РЕЗУЛТАТИ

1. Съдът работи
прозрачно, като
периодично
обществеността се
информира за
дейността му.

1. Повишаване на
доверието чрез пълна
и периодична
информация за
дейността на съда.

ИНДИКАТОРИ ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ
1.Брой публикации

СРОК

ОТГОВОРНИК

РЕСУРСИ

2017 г-2020
г.

Председател,
зам.
председатели на
ВТОС и експерт
„Връзки с
обществеността“
на ВТАС

Човешки
ресурси

Първата цел в Плана „Осигуряване на единна политика и стандарти за
предоставяне на информация за дейността на съдебната власт от органите и” е
свързана с въвеждането на единна политика и стандарти за предоставяне на
информация за дейността на органите на съдебната власт, с което да се подобри
както комуникацията на институциите от съдебната власт, така и нейният образ в
публичното пространство. И през 2017 г. Окръжен съд – Велико Търново няма
реализирани дейности по целта, тъй като няма изработени и приети единни правила
за цялата съдебна система за комуникация с медиите, както и единни стандарти за
предоставяне

на

информация,

съобразени

с

Комуникационната

стратегия

на

съдебната власт 2014 – 20102 г., по които да се изготвят посочените вътрешни
правила.
Втората

цел

„Подобряване

на

комуникацията

с

медиите,

включително

проактивна комуникация с новите и социалните медии” е насочена към съвременната
среда, която се характеризира с динамика и множество източници на информация,
които доставят новини в реално време, тъй като все по-голяма част от комуникацията
се осъществява в интернет, като голяма част от представителите на целевите групи
използват активно в своето ежедневие този канал за комуникация. През 2017 г.
Окръжен съд

–Велико

Търново продължи приетата политика за

проактивно

предоставяне на информацията, свързана с делата с обществен интерес. Изготвени са
11 бр. прессъобщения по дела и 5 бр. по други поводи, дадени са 2 интервюта на
Председателя за две медии от областта, изготвени са 39 бюлетина и са предоставени
на медиите 2 становища по журналистически запитвания. Информация за цялостната
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дейност на съда е осигурена чрез публикуване на годишния отчетен доклад на
Окръжен съд Велико Търново.
По цел „Подобряване комуникацията с неправителствените организации,
професионалните

и

съсловни

организации

(включително

международни),

Гражданският съвет към ВСС, гражданското общество” и през 2017 г. е търсена
добрата комуникация с професионалните и съсловни организации, както и с
неправителствените такива, което е предпоставка за подобряване имиджа на ВТОС.
През 2017 г. представители на Окръжен съд – Велико Търново са участвали в среща,
организирана от ВТАС с представители на ВТАК, във връзка с прилагането
разпоредбите на ПАС. Окръжен съд - Велико Търново има подписан меморандум с
Центъра за медиация и гражданите получават информация от Регистратурата на съда
за използването на този правен способ. Могат да получат бланки за подаване на
заявление до Центъра по медиация и да бъдат насочени към лицата, които да работят
по техния казус. Съда има двама съдии включени в списъка на МП за медиатори.
Чрез Цел пет „Изграждане на механизми за успешна комуникация в извънредни
и кризисни ситуации, свързани с цялостния образ и независимостта на съдебната
власт” се изграждат механизмите за предотвратяването на кризисни ситуации и за
минимизиране на негативните ефекти от нея. През 2017 г. в Окръжен съд – Велико
Търново няма отчетени кризисни ситуации и ВТОС. Приетите от ВСС Правила за
действие при кризисни ситуации, ВТОС прилага при възникване на такава ситуация.
Целта „Подобряване на вътрешната комуникация в и между органите на
съдебната власт” способства за създаване на ефективно правосъдие чрез гарантиране
на добро управление на човешкия и финансовия ресурс, за компетентна и отговорна
работа на отделните магистрати и ръководните органи. През 2017 година Окръжен
съд – Велико Търново продължи да прилага приетия Стратегически план за дейността
си през периода 2016 – 2018 година и прие Оперативен план за 2017 година, както и
други правила и заповеди свързани с подобряване на управлението на човешкия и
финансовия фактор.
В изпълнение на целта „Повишаване на правната култура на обществото и
познанията за ролята и функциите на отделните органи на съдебната власт”, Окръжен
съд – Велико Търново и през 2017 г. участва за поредна година в Образователната
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програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени
съдилища и прокуратури”. Четирима лектори от ВТОС, съвместно с лектори от ВТОП
изнесоха 9 лекции на учениците от СУ „Емилиян Станев“.
На 16.04.2017 г. в Съдебната палата гр. Велико Търново Окръжен съд – Велико
Търново, участва в съвместно организирания със ВТАС, ВТРС и ВТОП „Ден на
отворените врати”. Денят на отворените врати е посетен от около 150 души - ученици
и студенти, като 90 ученици са участвали в срещите, организирани от ВТОС. За
учениците са организирани информационни турове за запознаване с отделните
служби в съда и им е презентиран софтуер за синтез на реч за незрящи. Учениците
участват в среща – дискусия със съдии от ВТОС, ВТОП и ВТРС за работата на съда, за
съдийската професия и други въпроси поставени от учениците. Ученици от 3-ри клас,
също участваха в Деня на отворените врати, под формата на забавна игра и са
запознати с ролята на съдията и прокурора, със задължителното в съдебната зала за
съдията и прокурора облекло – тогата. Всички ученици за участието си получават
грамоти.
Целта „Повишаване на доверието в съдебната власт от страна на обществото и
партньорите, в това число ЕС” изисква целенасочени усилия и постоянство от всеки
един представител на съдебната власт при осъществяването на професионалните му
задължения. През 2017 г. Окръжен съд – Велико Търново освен чрез интернет
страницата си и чрез Централен интерфейс за публикуваните съдебни актове на
съдилищата в страната. На интернет страницата на Окръжен съд Велико Търново се
поддържа секция „Образци на документи и секция „Пътеводител за граждани в
съдебните процедури”. През 2017 г. по линия на Международната съдебна мрежа, в
Окръжен съд – Велико Търново четирима магистрати от Испания, проведоха стажа си,
като се запознаха със структурата на съдебната система в България и с материалното
и процесуално право, прилагано в страната. Присъстваха при разглеждането на
граждански и търговски дела, както и в наказателен процес по дела на ВТОС и на
ВТРС.
Индикатори за изпълнение на Плана за изпълнение на Комуникационната
стратегия на съдебната власт.
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Индикатор
Обслужени запитвания
по Закона за достъп до
обществена информация

Координационни
срещи/разговори на
представители „връзки с
обществеността” на
органите на съдебната
власт
Съвместно координирани
между органите на
съдебната власт медийни
изяви и
други инициативи,
насочени към широката
общественост

Описание на
изпълнението през
2016 година
В Окръжен съд –
Велико
Търново
са
постъпили 3 (три) бр.
заявление за достъп до
обществена информация.
По
1
(едно)
заявление има
направен отказ;
-

По
1
(едно)
заявление
е
предоставен
пълен достъп;

-

По
1
(едно)
заявление
е
предоставен
частичен
достъп.

В
Окръжен
съд
Велико Търново няма
длъжност
„Връзки
с
обществеността“

Проведен Ден
на
отворени
врати
съвместно с Апелативен
съд – Велико Търново и
Районен съд – Велико
Търново. Участвали са
над 150 посетители –
студенти и ученици от
учебни заведения във
Велико Търново.
Включване на
Окръжен
съд
Велико
Търново
съвместно
с
Окръжна прокуратура –
Велико
Търново
в
Пилотната образователна
програма
„Съдебната
власт
–
информиран
избор
и
гражданско
доверие.
Отворени
съдилища
и
прокуратури”. За проекта
2016 – 2017 г. са
проведени 8 лекционни
курса с ученици от 8, 9 и
10 клас на СОУ „Емилиян
Станев“.
По
проекта
2016-2017 е проведена 1
лекция с учениците от 8те
класове на
СОУ
„Емилиян Станев“.
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Изпъ
лнени
е
V

Целева
стойност

Източник на
информация

Брой подадени
заявления – 3 бр.

-

Регистър на
заявленията за
достъп до
обществена
информация

Брой срещи – 0

Не се работи по
този индикатор

-

Х

1 инициатива на
съда

Медиен
мониторинг

V

Измерител

Брой участници - 0

Брой посетители в
деня на Отворени
врати – над 150

и

Брой ученици,
включени в
образователната
програма – над 90
ученици

участие в
инициирани от
др. органи
събития
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Индикатор
Брой медийни изяви

Описание на
изпълнението през
2016 година
- Интервюта – 2 бр.,
публикувани
в
регионалните
печатни
издания – в. „ ” и в. „ “.
- Проведен „Ден
отворените врати“
16.04.2017 г.

Проведени обучения за
повишаване на
квалификацията свързана
с комуникацията с
вътрешни и външни
публики
Вътрешни
информационни
бюлетини,
разпространени към
изпълнителната и
законодателната власт и в
рамките на съдебната
власт

Измерител
Брой медийни изяви
–2
Брой съобщения - 57

Целева
стойност

Източник на
информация

В зависимост от
наличието на
информационните
поводи.

Медиен
мониторинг

330|368

Изпъ
лнени
е
V

на
на

Изготвени съобщения:
39 броя бюлетини
до
медиите
за
предстоящи дела или за
хода на разглеждани от
съда дела;
16
прессъобщения;
изготвени
2
становища
по
журналистически
въпроси.
Няма участници в
обучения за повишаване
на квалификацията
свързана с
комуникацията с
вътрешни и външни
публики.
Изпратени до ВСС:
-2
бр.
статистически
справки за: дейността на
съда през 2016 г. и
първите 6 месеца на
2017 г.
-решение
на
общо
събрание на съдии и
служители от Окръжен
съд
Велико
Търново
относно създаване на
централизиран
фонд
СБКО за 2017 година;
Предложение
за
назначаване
на
зам.
председател на ВТОС –
наказателно отделение;
- 2 предложения за
предварително
атестиране на мл. съдии;
- 2 предложения за
повишаване в ранг на
съдии от ВТОС;
- 2 предложения за
освобождаване на съдии
по чл. 165, ал 1, т. 1 ЗСВ
–
навършване
на
пенсионна възраст;
- 2 предложения за
поощряване на съдии;
Предложения
за
планиране на 1 длъжност
за младши съдия по чл.
177, ал. 1 ЗСВ
Уведомление
от
Председателя на ВТОС
по чл. 188 ЗСВ за
очакваните
свободни

Брой обучения – 0
Брой участници в
обучението - 0

Брой справки,
становища и
информации и др. –
над 61 бр.

В зависимост от
наличието на
такива
обучителни
програми

Сертификати за
завършено
обучение

Х

В зависимост от
постъпилите
искания и
запитвания

Административни
данни

V
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Индикатор

Описание на
изпълнението през
2016 година
длъжности;
Изпратени ди ИВСС:
-2
бр.
статистически
справки за: дейността на
съда през 2016 г. и
първите 6 месеца на
2017 г.
-Справки във връзка с
планова проверка по
граждански и търговски
дела;
-Справки във връзка с
планова проверка по
дела по несъстоятелност.
Изпратени до ВКС
-14
становища
по
искания
за
постановяване
на
тълкувателни
решения
граждански
и
наказателни дела.
1
Становище
по
законопроекта
за
изменение на ГПК;
Мотивирано
предложение
за
изменение на НК и НПК в
краткосрочен
и
дългосрочен план.
Изпратени до Апелативен
съд – Велико Търново
-Предложения
за
изменение
на
ГПК,
приети
на
Общо
събрание на съдиите от
ГО;
- Периодично на шест
месеца – Анализ на
отводите по граждански
и наказателни дела.
-Справки за годишната
проверка по движението
на делата.
Изпратени до МП:
- 2 бр. статистически
справки за: дейността на
съда през 2016 г. и
първите 6 месеца на
2017 г.;
- 9 уведомление за
издадени
Европейски
заповеди за арест във
Великотърновския
съдебен окръг.
До
Окръжна
прокуратура
Велико
Търново, ОД на МВР
Велико
Търново,
ОЗ
„Охрана”
Велико
Търново,
Агенция
„Митници” – ТМУ Свищов

Измерител

Целева
стойност

Източник на
информация
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Изпъ
лнени
е
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Индикатор

Описание на
изпълнението през
2016 година
-12 справки за дежурни
съдии
и
съдебни
служители;

Измерител

Целева
стойност

Източник на
информация
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Изпъ
лнени
е

До
Висш
съдебен
съвет,
Върховен
касационен
съд,
Апелативен съд - Велико
Търново,
районите
съдилища
във
Великотърновския
съдебен
окръг,
Министерство
на
правосъдието и други
органи на съдебната и
изпълнителна власт са
изпратени и множество
други
информации
и
справки, изготвени по
конкретни запитвания и
процедури.
Успеваемост на
прессъбщенията и
продължаващи тематични
публикации

Публикации и излъчвания
в печатните и
електронните медии
Достигната аудитория по
целеви групи

Отношение на медиите по
теми, свързани със
съдебната система
Репутация на органите на
съдебната власт в
социалните медии
Време за реакция при
комуникационни/медийн
и кризи

Нови/обновени
уебсайтове на органи на
съдебната власт

Х

Окръжен съд Велико
Търново не разполага с
необходимия ресурс за
коректно измерване на
успеваемостта
на
разпространените
от
съда прессъбщения.
Няма
длъжност
„Връзки
с
обществеността“.
Окръжен съд Велико
Търново не разполага с
необходимия ресурс за
подобно измерване.
Окръжен съд Велико
Търново не разполага с
необходимия ресурс за
подобно измерване.
Окръжен съд Велико
Търново не разполага с
необходимия ресурс за
подобно измерване.
Окръжен съд Велико
Търново не разполага с
необходимия ресурс за
подобно измерване.
През 2017 г. не са
идентифицирани
комуникационни/медийни
кризи.

Съотношение брой
съобщения /брой
медийни публикации

-

-

-

-

Х

-

-

-

Х

-

-

-

Х

-

-

-

Х

Часове

-

V

Окръжен съд Велико
Търново
поддържа
уебсайт, разработен през
2004 г. Структурата и
съдържанието
на
страницата
се
разширяват и обогатяват
с информация, съобразно

-

Време от
установяването
на кризисната
ситуация до
реакцията от
страна на съда
(изявление,
прессъобщение,
пресконференция
и др.) – до 12
часа.
-

Административни
данни

V
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Индикатор

Честота на обновяване на
информацията на
уебсайтовете на органите
на съдебната власт

Описание на
изпълнението през
2016 година
настъпили промени и
идентифицирани
потребности
на
потребителите.
Създаването
на
изцяло нов уебсайт на
съда ще се извърши при
унифициране
на
интернет страниците на
съдилищата.
Окръжен съд Велико
Търново
поддържа
уебсайт, разработен през
2004
г.,
като
съдържанието
и
структурата на същия са
съобразени с решение на
ВСС от 26 септември
2007
г.,
относно
примерното съдържание
на Интернет страница на
съд.
В
последствие
структурата
и
съдържанието
на
страницата
са
разширявани
и
обогатявани, съобразно
настъпили промени и
идентифицирани
потребности
на
потребителите.
Създаването
на
изцяло нов уебсайт на
съда би следвало да е
съобразено с посочената
и в Комуникационната
стратегия на съдебната
власт
2014-2020
г.
необходимост
от
унифициране
на
интернет страниците на
съдилищата.
ВТОС
няма
нов
уебсайт.
В
секцията
за
публикуване
на
постановените съдебни
актове
(съгласно
изискванията на чл.64 от
ЗСВ) информацията се
публикува ежедневно.
В секцията „Новини”
информацията
се
обновява
съобразно
наличието
на
информационни поводи и
изготвените
за
тях
съобщения
(ежедневно
или няколкократно за
седмица).
За
всяко
поместено на интернет
страницата
съобщение
се посочва и датата на
публикуване.
В останалите секции
на интернет страницата

Измерител

Целева
стойност

Източник на
информация

Дни

Ежедневно

Административни
данни
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Изпъ
лнени
е

V
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Индикатор

Информационни системи,
осигуряващи онлайн
достъп до информация за
граждани и фирми
Подобрение на нагласите
и отношението на
широката общественост
към органите на
съдебната власт
Събития и инициативи,
насочени към гражданите

Описание на
изпълнението през
2016 година
информацията
се
обновява своевременно
при настъпили промени.
Няма
работещи
информационни системи
за онлайн достъп до
информация за граждани
и фирми
Окръжен съд Велико
Търново не разполага с
необходимия ресурс за
подобно измерване.
- Проведен Ден на
отворени врати.

– Включване на Окръжен
съд Велико Търново в
образователната
програма сред ученици
„Съдебната власт –
информиран избор и
гражданско доверие.
Отворени съдилища и
прокуратури”.
- През
2017
г.
Председателя е обявил
приемен ден за среща с
граждани и е приел
правила за провеждане
на тези срещи, които са
публикувани на сайта на
съда.

Информационни
кампании, насочени към
повишаване на
осведомеността и
правната култура

1.
Окръжен
съд
Велико
Търново
в
образователната
програма сред учениците
от ОУ „Емилиян Станев“
гр.
Велико
Търново
„Съдебната
власт
–
информиран
избор
и
гражданско
доверие.
Отворени съдилища и
прокуратури”
2.
На
интернет
страницата на Окръжен
съд Велико Търново се
поддържа
секция
„Образци на документи, в
която са публикувани
образци на формулярите
за подаване в съда и
секция „Пътеводител за
граждани в съдебните
процедури”. В него е
поместена информация
за:
структурата
на
съдебната
система
в
България; правата на
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Изпъ
лнени
е

Измерител

Целева
стойност

Източник на
информация

Брой инф. системи - 0

0

Административни
данни

Х

-

-

-

Х

Административни
данни

V

Брой посетители в
Деня на отворени
врати – над 150

2 събития и
инициативи

Медиен
мониторинг

Брой ученици,
включени в образ.
програма – над 90
Брой срещи на
Председателя - 0

Брой инф.
кампании/инициативи
–1

1

Административни
данни

V
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Индикатор

Взаимодействие между
органите на съдебната
власт и организациите от
неправителствения сектор

Описание на
изпълнението през
2016 година
гражданите;
видовете
дела, разглеждани от
съдилищата особености
на производствата по
граждански
дела
и
наказателни
дела;
правилата за достъп и
вътрешен
ред
в
Съдебната
палата;
информация
за
свидетелите по съдебни
дела и др.
Окръжен съд Велико
Търново има подписан
меморандум с Центъра за
медиация и гражданите
получават информация
от Регистратурата на
съда за използването на
този
правен
способ.
Могат да получат бланки
за
подаване
на
заявление до центъра и
да бъдат насочени към
лицата, които работят в
Центъра. Съда има 2 – ма
съдии медиатори.

Измерител

Целева
стойност

Източник на
информация

Брой инициативи - 1

1

Медиен
мониторинг

335|368

Изпъ
лнени
е

V

Окръжен съд - Габрово
През 2017 година Окръжен съд – Габрово затвърди установените добри
практики по отношение комуникациите с различни общности, с цел предоставянето на
широката общественост на ясна и изчерпателна информация за работата на съда,
подобряване обслужването на гражданите и оптимизиране на взаимодействието с
останалите органи на съдебната власт. Приоритет за съда е ефективна комуникация с
Висшия съдебен съвет, със съдилищата от района на Окръжен съд – Габрово и
Апелативния район, както и с други органи от съдебната система и институции от
местната и централната власт. Основна целева група са страните по делата, техните
процесуални представители и останалите участници в съдебните производства. Сред
целевите групи попадат и младите хора, проявяващи интерес към правото и дейността
на правораздавателните органи, както и представителите на медиите, които редовно
са информирани за различни аспекти от работата на съда.
Основен канал за комуникация с външните общности е интернет страницата на
съда, където ежеседмично са публикувани графици за насрочените дела през
предстоящ работен период, а ежедневно са помествани и графици по отделните зали
за текущия ден. Последната информация се визуализира и на монтираните в
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Съдебната палата електронни табла. Съобразно изискванията чл.64 от ЗСВ на
интернет страницата своевременно са оповестявани и подлежащите на публикуване
съдебни актове по граждански, търговски, наказателни и фирмени дела. В отделна
секция всеки месец са публикувани и справки за влезлите в сила присъди, решения,
определения и разпореждания. Съгласно разпоредбата на чл.487 ал.2 от ГПК на
електронната страница на съда са помествани и обявленията за публична продан на
държавните съдебни изпълнители от съдебния окръг. Наред с това в различните
раздели на интернет страницата е поддържана актуална информация за вещите лица,
стажант-юристите, съдебните заседатели.
През 2017 г. са осъществени редица дейности, насочени към по-доброто
познаване на функциите на съда и повишаване на общественото доверие по
отношение на дейността му. В тази насока е участието на съдиите Топалова, Косева и
Димова, като лектори в занятията от образователната програма „Съдебната власт –
информиран избор и гражданско доверие”, която през миналата година обхвана над
180 ученици от 2 учебни заведения в града. За работата си по Образователната
програма в края на 2017 година посочените съдии, както и съдиите Василева, Костова,
Големанова и Миланези, участвали като лектори през предходната година, са
отличени с грамоти от ВСС.
Спазена бе и традицията за провеждане на „Ден на отворени врати”, както и за
осъществяване на организирани посещения на ученици в съдебната палата, извън
посочените по-горе инициативи. През месец април, със съдействието на съдия
Димова, ученици от ОУ „Ран Босилек“ са осъществили симулиран процес в съдебната
палата, по казус свързан с изучавано от тях литературно произведение. През годината
продължи и провеждането на приемен ден на ръководството на съда.
С цел обогатяване правната култура на обществото и по-доброто разбиране на
правораздавателния процес са изготвяни информационни материали (брошури),
представящи структурата на съдебната система в страната, видовете дела, правата и
задълженията на участниците в съдебните производства и др. Информация със сходно
съдържание е поместена и в специализиран раздел на интернет страницата на съда. В
сайта са публикувани и образци на молби, заявления, декларации и др., които
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улесняват гражданите при депозиране на документи във връзка с производствата по
делата или административната дейност на съда.
През 2017 година в съда са постъпили две заявления по Закона за достъп до
обществена информация от името на две физически лица (адвокат и журналист). По
едно от заявленията на заявителя е предоставен пълен достъп до търсената
информация. По второто - на заявителя са дадени указания за допълване на искането
с изискуеми от закона данни, които не са изпълнени в срок, поради което заявлението
е оставено без разглеждане.
През отчетния период чрез служителя за „Връзки с обществеността” са
поддържани постоянните комуникации с представителите на медиите. Ежеседмично е
оповестяван медиен информационен бюлетин относно насрочени за разглеждане
дела, изготвяни са съобщения за хода на част от разглежданите дела и за
постановените по тях актове, както и други съобщения свързани с дейността на съда.
В края на годината е проведена и работна среща с журналисти, за обсъждане на
някои промени в дейността на институцията, произтичащи от влезли в сила
законодателни изменения.
С посоченото по-горе са изпълнени всички от заложените в Комуникационния
план на съда за 2017 година дейности.
Анализ на изпълнението по индикатори
Анализът на извършеното през годината показва изпълнение по осем от
индикаторите, заложени в Механизма за мониторинг и оценка, разписан в приложение
2 на Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014 – 2020 г. Реализирани са
дейности по индикаторите: „Обслужени запитвания по Закона за достъп до
обществена

информация“,

„Брой

медийни

изяви“,

„Вътрешни

информационни

бюлетини, разпространени към изпълнителната и законодателната власт и в рамките
на съдебната власт“, „Честота на обновяване на информацията на уебсайтовете на
органите на съдебната власт“, „Събития и инициативи, насочени към гражданите“ и
„Информационни кампании, насочени към повишаване на осведомеността и правната
култура“. Изхождайки от поддържания от служителя за „връзки с обществеността“
архив от медийни публикации и данните от външния медиен мониторинг отчитаме
изпълнение и по показателите „Публикации и излъчвания в печатните и електронните
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медии“ и „Успеваемост на прессъбщенията“. По същите обаче е трудно да се посочат
конкретни стойности, поради липсата на възможност за обективно измерване.
Окръжен

съд

–

Габрово

не

отчита

изпълнение

по

индикаторите

„Координационни срещи на представители „връзки с обществеността“ на органите на
съдебната власт“ и „Проведени обучения за повишаване на квалификацията, свързана
с комуникацията с вътрешни и външни публики“, тъй като не е инициирал събития в
тази насока. Същевременно служителят за връзки с обществеността на съда е
участвал в две срещи, организирани от ВСС и ВКС, както в обучение на тема
„Комуникационни умения и изпълнение на Комуникационната стратегия на съдебната
власт 2014 – 2020“, проведено в НИП.
Не се отчита изпълнение и по индикаторите „Информационни системи,
осигуряващи онлайн достъп до информация за граждани и фирми“ и „Нови/обновени
уебсайтове на органи на съдебната власт“ поради липса на добавени нови модули към
вече ползваните (и отчетени в предходен период) информационни системи и уебсайт.
През годината не са осъществявани дейности и по индикатора „Взаимодействие между
органите на съдебната власт и организациите от неправителствения сектор“.
Отсъствието на кризисни ситуации в съда през 2017 г. обуславя неизпълнението и по
индикатора „Време за реакция при комуникационни/медийни кризи“.
По индикаторите „Достигната аудитория по целеви групи“, „Отношение на
медиите по теми, свързани със съдебната система“, „Репутация на органите на
съдебната власт в социалните медии“ и „Подобрение на нагласите и отношението на
широката общественост към органите на съдебната власт“ не се отчитат никакви
стойности, поради липсата на възможност за обективно измерване.
Окръжен съд - Ловеч
В Окръжен съд Ловеч няма щатна длъжност „експерт връзки с обществеността”.
С цел удовлетворяване очакванията на обществото да получава разбираема и
обективна информация, която да повиши доверието в работата на съдебната система,
със заповед № 404/05.10.2016 г. съдия Пламен Пенов е определен за лице,
изпълняващо функциите за връзка с медиите и обществеността.
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Във връзка с комуникационната стратегия на съда и заложените индикатори за
изпълнение, през 2017 г. са подадени три заявления за достъп до обществена
информация, като по едно от тях е предоставен достъп до поисканата обществена
информация, а другите две заявления са оставени без разглеждане.
В началото на месец януари 2017 г. се проведе среща в заседателната зала на
Окръжен съд Ловеч, на която председателят на съда представи на журналистите от
месни печатни и електронни медии определеният за изпълняващ „връзки с
обществеността” съдия Пенов, като се обсъдиха възможните и оптимални форми и
начини за предоставяне на информация.
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. На
10.03.2017 г. беше проведена съвместна пресконференция с Районен съд Ловеч,
Окръжна прокуратура Ловеч и Община Ловеч, на която бе обявено началото на
Образователната

програма.

На

12.07.2017

г.

беше

проведена

съвместна

пресконференция с Районен съд Ловеч, Окръжна прокуратура Ловеч и Община Ловеч,
на която се отчетоха резултатите по проекта

Образователна програма „Съдебната

власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.
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 два симулативни процеса.
По традиция беше проведен и Ден на отворените врати в Окръжен съд Ловеч.
Административният ръководител на Окръжен съд Ловеч проведе среща с
представители на всички местни печатни и електронни издания във връзка с
представяне отчетния доклад на съда за 2016 г.
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 в частта насрочени за разглеждане
дела и обявени съдебни актове, обяви за публична продан, обявени конкурси,
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информация на банковите сметки на съда, публикувани са вътрешни правила,
годишните отчетни доклади за дейността на съда и др.
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 Апелативен съд - 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.
През 2017 год. в Окръжен съд - Ловеч имаше кризисна ситуация

по повод

излъчен в сутрешния блок на една от националните телевизии репортаж за незаконен
лов с участието на съдията от Окръжен съд Ловеч Иван Иванов. В деня на излъчване
на репортажа беше публикувано съобщение на интернет страницата на съда с цел
минимизиране негативното въздействие върху имиджа на съда.
Окръжен съд - Плевен
В изпълнение на Комуникационната стратегия на съдебната власт, ОС – Плевен
през последните години се включва в инициатива „Ден на отворените врати“,
която предоставя възможност за популяризиране структурата и функциите на
съдилищата в системата на съдебната власт и утвърждава добри практики за
комуникация с гражданите от страна на магистрати и служители. Инициативата е
насочена към повишаване равнището на информираност и компетентност на
българското общество по отношение дейността на съда.
През 2016г. както и през последните четири години ПОС продължава
ежедневната работа по предоставяне на информация на поискалите представители на
медиите

относно

насрочването,

разглеждането,

отлагането

и

решаването на

наказателните дела и по поисканите граждански и търговски такива. До всички
представители медиите се изпраща на електронна поща цялата информация, която се
публикува и на сайта на съда.
През 2017г. усилията на административното ръководство ще бъдат насочени
към организиране на активна разяснителна кампания сред учащите се относно
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работата на съдебната система, отговорностите на непълнолетните пред закона и
активност по всички свързани със закона фактори, влияещи върху оформянето на
мирогледа на учащите се.
Районните съдилища, които попадат в съдебния район на Окръжен съд Плевен
са Районен съд Плевен, Районен съд Червен бряг, Районен съд Никопол, Районен съд
Левски и Районен съд Кнежа.
В тези съдилища също се работи активно в насока изпълнение на дейностите
свързани с Комуникационната стратегия.
По първия индикатор – обслужени запитвания по Закона за достъп до
обществена информация, във всички са постъпили такива искания, с изключение на
Районен съд Никопол. В Районен съд Плевен са постъпили 2 запитвания, по които е
отказан достъп до информация. В районните съдилища Кнежа и Левски са постъпили
по едно искане, а в Червен бряг 3 искания. По този индикатор може да се отчете
изпълнение от районните съдилища.
В сайтовете на всички районни съдилища от съдебния район се публикува
редовно информация, относно предстоящите за разглеждане дела, резултати от
проведени заседания, постановени съдебни актове, както и при възникнало събитие
свързано с работата на съответния съд. Информацията в сайтовете им се актуализира
редовно и своевременно.
Районните съдилища се включват активно и в инициативата „Ден на отворени
врати“. В Районен съд Никопол и Районен съд Червен бряг са били организирани
предварително ученици за посещение на съда в този ден, като на същите е показано
как работят службите в сградата на съда, деловодствата, регистратура, архив,
секретари, съдии, прокуратура, СИС и служба по вписванията. В Районен съд Червен
бряг учениците са наблюдавали и провеждането на разпит на свидетел пред съдия.
Освен тази инициатива, насочена към гражданите, служители и магистрати от
Районен съд Червен бряг са участвали и в други три: в зелената благотворителна
кампания „Капачки в действие“ и „Капачки за бъдеще“ с кауза за закупуване на кувьоз
за МБАЛ „Червен бряг“ ЕООД – гр. Червен бряг, в благотворителна кампания за
събиране на средства, в помощ на млад мъж с онкологично заболяване от Червен
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бряг, както и в дарение на хигиенни материали за нуждите на Център за настаняване
от семеен тип – гр. Червен бряг.
Съдилища от съдебния район на Окръжен съд Плевен са участвали и в
информационни кампании, насочени към повишаване на осведомеността и правната
култура на гражданите, а именно в Образователната програма „Съдебна власт –
информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. В
Районен съд Левски тази инициатива е започнала октомври месец 2015 година и
продължава и до сега, с ежемесечни посещения в сградата на съда в град Левски и
провеждане на лекционни курсове на ученици от ІХ и Х клас на СОУ „Кр.Попов“
гр.Левски. Участниците в Програмата от Районен съд Никопол са съдия Галя Наумова
– административен

ръководител–председател

и наставник

Силвия

Боянова

–

административен секретар. В рамките на тази Програма, са изнесени 10 брой лекции в
СУ „Христо Ботев” град Никопол. Училище–партньор на Районен съд Червен бряг е СУ
„Д-р Петър Берон“ - гр. Червен бряг. Всеки месец в същото се водят лекции в часа на
класния ръководител, пред ученици от 9 и 11 клас.
За предстоящата 2018 година районните съдилища в съдебния район на
Окръжен съд Плевен планират да продължат участието си в различни инициативи,
насочени към изпълнение на заложените в Комуникационната стратегия индикатори,
повишаване на информираността на гражданите за работата на съда, повишаване на
доверието и изграждането на един по-добър облик на съдебната власт като цяло.
Окръжен съд - Русе
Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014 - 2020 г. е приета с
решение на Висшия съдебен съвет (протокол № 10 от 05.03.2015 г.) като част от
комплекса мерки, насочени към подобряване работата на съдебната система,
повишаване на доверието в нея и гарантиране на правовия ред в страната. Част от
задълженията на всеки съд по отношение на стратегията включват изготвяне на
ежегодни планове за изпълнение и ежегодни отчети чрез осъществяване на
мониторинг

и

оценка.

В

изготвения

План

за

действие

за

изпълнение

на

Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014-2020 г. на Окръжен съд – Русе
за отчетната 2017 година бяха разписани дейности, насочени към преодоляване на
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негативните обществени нагласи и повишаване на доверието в съдебната система,
осигуряване

на

максимална

прозрачност

и

информиране

на

обществото

за

спецификата на работата в съда, изграждане на положителен публичен образ и
утвърждаване на съда като независима, отговорна и авторитетна институция,
подобряване комуникацията с медиите, както и повишаване правната култура на
обществото.
Като част от комплекса мерки, насочени към подобряване работата на съда и
установяване на добри практики и стандарти в комуникацията, беше планирано
създаването на правила и въвеждането на единна политика и стандарти за
предоставяне на информация за дейността на ОС – Русе. Със Заповед №
36/06.02.2017 г. на административния ръководител беше утвърдена нова Медийна
стратегия на Окръжен съд – Русе. Новоприетите стандарти се прилагат от всички
служби в съда. Стратегията е структурирана в няколко раздела, като са разписани
правила за достъп до информация, посочени са комуникационните канали и
инструменти за осигуряване на връзка с медиите и информиране на обществеността,
регламентирани са правила за присъствие на медиите в съдебна зала, както и правила
при кризисна ситуация. Работният вариант на правилата беше предварително обсъден
с журналисти по време на работна среща, организирана през 2016 година.
Становището и отправените предложения от страна на медиите намериха отражение
при изготвянето на новоутвърдената стратегия.
След влизането й в сила, Медийната стратегия на Окръжен съд – Русе беше
разпратена по електронен път до медиите и публикувана на интернет страницата на
съда в раздел „Пресцентър“.
Като дейност за изпълнение в годишния План на съда за 2017 г. беше заложено
поддържане на добра комуникация с медиите. Служителят „Връзки с обществеността“
осъществява ежедневна комуникация с представителите на средствата за масово
осведомяване по телефона, чрез електронната поща на пресцентъра (e-mail:
courtruse.press@gmail.com), както и чрез официални и неофициални срещи с
журналистите. Информация до местните, регионални и национални медии се изпраща
под формата на прессъобщения и пресбюлетини по електронен път и се публикува на
интернет страницата на съда в раздел „Пресцентър“.
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Разделът „Пресцентър“ е структуриран в няколко подраздела – „Съобщения по
дела“, „Новини“, „Обяви, конкурси“, „Медийна стратегия“ и „Архив“. В Подраздел
„Съобщения по дела“ се публикуват съобщения за разглеждани в съда дела, за
постановени съдебни актове, както и бюлетини за насрочени дела. Бюлетините
обхващат период от една седмица и съдържат информация за предстоящи за
разглеждани в съда дела с посочен номер и вид на делото, дата и начален час на
съдебното заседание, страни (без да се идентифицират конкретно лицата). За
наказателните дела от общ характер се предоставя и информация за повдигнатото на
подсъдимия обвинение, както и предвиденото от закона наказание. За въззивните
дела

бюлетинът

съдържа

информация

и

за

това

кой

обжалва/протестира

първоинстанционния съдебен акт и резюме на диспозитива на обжалвания акт. Когато
съобщението се отнася до хода на конкретно дело се посочва и кратка информация за
приключилото съдебно заседание, както и за причината за отлагането на делото и
датата на следващото съдебно заседание. Ако производството по делото е
приключило с постановяване на присъда, решение или определение, се посочва и в
какъв срок и пред кой съд съдебният акт подлежи на обжалване/протестиране. За
повече яснота понякога се предоставя и кратка информация за искането/становището
на страните по делото и мотивите на съда.
В

подраздел

„Новини“

се

публикуват

съобщения

за

административни,

организационни и процедурни промени в работата на съда, за нововъведения, работа
по проекти, кадрови промени, официални срещи и посещения.
В подраздел „Обяви, конкурси“ се публикува информация за обявени в съда
конкурси, както и други обяви на институцията.
Подраздел „Архив“ е структуриран по календарни години и съдържа архив на
цялата информация, публикувана през предходни периоди.
За 2017 година на интернет страницата на Окръжен съд - Русе са публикувани:
41 броя бюлетини, в които е предоставена информация за предстоящи за
разглеждане 209 броя дела;
8 броя съобщения за постановени съдебни актове или за хода на
разглеждани в съда дела;
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30 броя други съобщения, свързани с инициативи на съда, нововъведения,
кадрови промени и т.н.
Ежедневно служителят „Връзки с обществеността“ следи информацията в
медиите, свързана със съдилищата от съдебния район и информира административния
ръководител на съда.
Друга дейност, заложена за изпълнение в годишния План на съда за 2017 г., е
повишаване правната култура на обществото и познанията за ролята и функциите на
отделните органи на съдебната власт. За постигане на тази цел усилията на съда бяха
насочени в няколко направления: инициативи за ученици от русенските училища;
инициативи за студенти; Ден на отворените врати; други инициативи и събития.
През отчетния период бяха проведени няколко инициативи за учениците от
русенските училища:
Посещение на учениците от Клуб „Визия и слово“ при Средно училище
„Христо Ботев“ гр. Русе
През януари тридесет ученика от Клуб „Визия и слово“ при СУ „Христо Ботев“
гр. Русе гостуваха в съда. Мероприятието беше проведено в една от съдебните зали,
където съдия Николинка Чокоева изнесе пред учениците лекция на тема “Съдебната
власт защитава твоите права. Бъди информиран!“. На децата бяха раздадени
специално подготвени за целта брошури с информация за детските права според
Конвенцията на ООН, както и правата на детето-участник в съдебен процес. По време
на лекцията студенти от Юридическия факултет на РУ „Ангел Кънчев“ представиха
професиите „съдия“, „прокурор“, „адвокат“. Служител от Областно звено „Охрана на
съдебната власт“ запозна учениците с правилата при посещение в съдебната палата и
мерките, които могат да бъдат предприемани спрямо нарушителите. Децата
наблюдаваха и демонстрация на личен обиск и задържане на лице.
Съществена част от мероприятието беше посветена на превенцията на
младежката престъпност. Съдия Чокоева запозна гостите с два реални казуса от
практиката на съда, по които извършителите са ученици – единият за кражба и
грабежи, другият за разпространение и употреба на наркотични вещества.
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Финалът на срещата беше поставен с викторина, по време на която децата
отговаряха на въпроси, свързани с представената им по време на лекцията
информация, като правилните отговори бяха поощрени с предметни награди.
Посещение на учениците от Клуб „Творчески да мислим“ при Средно
училище „Възраждане“ гр. Русе
През март четвъртокласници от Клуб „Творчески да мислим“ при СУ
„Възраждане“ гр. Русе посетиха съда, където съдия Александър Иванов и прокурор
Радослав Градев (Окръжна прокуратура - Русе) им представиха професиите „съдия“ и
„прокурор“.
Магистратите разясниха на учениците принципа за разделение на властите,
функциите и ролята на съдебната власт. Чрез примери децата бяха запознати с
престъпленията кражба, обида, телесна повреда, лъжесвидетелстване, убийство,
престъпления, свързани с наркотични вещества.
Прокурор Градев обясни как протича разследването на престъплението и стъпка
по стъпка описа действията, които извършват разследващите органи и прокурорът.
Разглеждането на делото в съдебната фаза, страните в производството, ролята на
свидетелите и значението на присъдата, която произнася съдът, децата научиха от
съдия Иванов.
Дискутирана беше и темата за компютърните престъпления и как децата могат
да се предпазят, за да не станат жертва на такива престъпления, с оглед огромното
значение на интернет и социалните мрежи в днешно време.
Образователна

програма

„Съдебната

власт

–

информиран

избор

и

гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“
През 2017 година Окръжен съд - Русе продължи активното си участие в
Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско
доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Програмата, която стартира като
пилотна през 2014 година, е съвместен проект на Висшия съдебен съвет и
Министерство на образованието и науката, като през 2016 г. беше подписано
петгодишно споразумение за сътрудничество, в изпълнение на което магистрати и
съдебни служители доброволно и безвъзмездно се ангажираха да изнасят лекции пред
ученици от гимназиалния курс (VІІІ-ХІІ клас). Програмата е съобразена с възрастта на
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учениците, като акцентът е поставен върху деянията, по отношение на които
подрастващите са уязвима група – детското насилие, домашното насилие и мерките за
защита правата на жертвите, трафика на хора, киберпрестъпленията, хулиганските
прояви на непълнолетните, престъпленията, свързани с наркотични вещества. В
рамките на програмата учениците имат възможността да научат повече и за статута
на магистратите и тяхната работа.
Училища-партньори на съда по програмата са Профилирана английска гимназия
„Гео Милев“ гр. Русе и Математическа гимназия „Баба Тонка“ гр. Русе.
По изпълнението на програмата през 2017 година работиха съдия Палма
Тараланска, съдия Николинка Чокоева, съдия Антоанета Атанасова и младши съдия
Атанас

Димитров.

Координатор

по

програмата

е

служителят

„Връзки

с

обществеността“, а системният администратор на съда обезпечава използването на
мултимедийни и компютърни презентации при представянето на лекционния
материал.
Съвместно с ръководствата на училищата бяха съгласувани темите, които съдът
представи пред учениците. През отчетния период в учебен час на място в училищата
бяха изнесени дванадесет лекции. Още една лекция беше изнесена в сградата на
Съдебната палата.
Независимо от темата на лекцията, всеки път беше дискутиран въпросът за
наказателната отговорност на непълнолетните и детското насилие. По време на всяка
една от срещите, които във втората си част протичаха под формата на дебат,
учениците и преподавателите имаха възможност да задават въпроси на магистратите.
Като финална среща за учебната 2016/2017 година, през месец юни беше
проведен симулиран наказателен процес с участието на десетокласници от ПМГ „Баба
Тонка“ гр. Русе, за който учениците се подготвяха няколко дни. Тема на процеса беше
действителен случай за убийство, извършено от непълнолетен. След края на
симулирания процес младши съдия Атанас Димитров коментира казуса с участниците
и публиката. Всеки един от участниците беше удостоен с грамота, подписана от
административния ръководител на съда.
През месец октомври учениците от двете гимназии имаха възможността да
демонстрират наученото в рамките на програмата под формата на есета и
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презентации. Отличените творби бяха наградени в Деня на отворените врати в
Окръжен съд – Русе - презентация на тема „Разделение на властите и структура на
съдебната система в Република България“ и есе на тема „Законът и справедливостта“.
С оглед на изградените добри взаимоотношения и ползотворна работа, както и
с цел надграждане на постигнатото, Окръжен съд – Русе продължи партньорството си
с ПАГ „Гео Милев“ гр. Русе и ПМГ „Баба Тонка“ гр. Русе и през учебната 2017/2018
година. По желание на учениците и училищните ръководства през новата учебна
година беше разширен обхватът на темите в програмата и допълнително бяха
включени нови видове престъпления и повече теми от гражданскоправната материя.
За изпълнение на програмата през учебната 2017/2018 година като лектори се
ангажираха още магистрати от съда. През новата учебна година лекции пред
учениците ще изнасят и съдиите Аглика Гавраилова, Росица Радославова, Татяна
Черкезова, Галина Магардичиян и Александър Иванов.
През 2017 година броят на обхванатите ученици в рамките на Образователната
програма е 1049 (хиляда четиридесет и девет).
В края на 2017 г. в гр. Единбург (Шотландия) беше проведен престижният
конкурс „Кристални везни на правосъдието“ на Съвета на Европа, в който Висшият
съдебен съвет на Република България беше удостоен със специално отличие за
Образователната програма като иновативна практика, допринасяща за ефективността
и качеството на правосъдието. От своя страна ВСС удостои със служебна благодарност
седем от съдиите в Окръжен съд – Русе и служителят „Връзки с обществеността“.
Отличените магистрати и съдебен служител получиха персонални грамоти заради
участието си в Образователната програма и проявения висок професионализъм и
компетентност при реализирането й.
Конкурси за ученическо есе и ученическа презентация
През месец март съдът обяви конкурс за есе на тема „Силата на закона в
съвременна България” за ученици от VІІІ до ХІІ клас, като част от инициативите на
съда, насочени към провокиране интереса на учениците към съдебната власт,
повишаване на правна им култура и знанията им за съдебната система. Постъпилите
есета бяха оценени от специално определена за целта комисия. Награждаването на
победителите беше проведено на първи юни – Международният ден на детето.

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА АПЕЛАТИВЕН СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2017 г.

349|368

Наградите бяха връчиха от съдия Аглика Гавраилова и съдия Антоанета Атанасова. По
време

на

срещата

учениците

имаха

възможността

да

зададат

въпроси

на

магистратите.
През септември ОС – Русе обяви втори конкурс във връзка с провеждането на
Ден на отворените врати. Участие в конкурса имаха право да вземат ученици от
Профилирана английска гимназия „Гео Милев“ гр. Русе и Профилирана математическа
гимназия „Баба Тонка“ гр. Русе – училища-партньори на Окръжен съд – Русе в
Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско
доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Под формата на есета и презентации
учениците трябваше да демонстрират наученото по време на срещите им в рамките на
програмата с окръжните магистрати през изминалата 2016/2017 учебна година.
Обявяването на победителите и награждаването им беше проведено в Деня на
отворените врати.
Междуучилищен дебат
През октомври като едно от мероприятията в Деня на отворените врати в ОС Русе беше проведен междуучилищен дебат. Пред тричленна комисия отбори от ПАГ
„Гео Милев“ гр. Русе и ПМГ „Баба Тонка“ гр. Русе спориха на тема „Трябва ли
съдийската тога да показва професионалиста и да скрива личността?“. След едночасов
дебат, комисията определи за победител отбора на ПАГ „Гео Милев“ гр. Русе, чиито
твърдения, бяха по-добре аргументирани и защитени.
С цел подобряване качеството на висшето образование чрез повишаване на
неговата практическа насоченост и познанията на младите хора за работата на
съдебната система, през декември 2016 година Окръжен съд – Русе се включи в
проект „Студентски практики“ – Фаза I. През отчетната 2017 година в рамките на
проекта бяха обучени двадесет и четирима студента от Юридическия факултет на РУ
„Ангел Кънчев“. Обучението на студентите се провеждаше в индивидуална форма по
предварително утвърдени между съда и университета график и програма. В рамките
на по 240 часа, под ръководството на съдии и съдебни служители, всеки един студент
премина практическо обучение в съда, по време на което имаше възможност да се
запознае отблизо с правораздаването и спецификата на работата в съдебната
система, да развие теоретичните си знания, да придобие практически опит и да
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усъвършенства практическите си умения. По време на практиката студентите бяха
включвани и в дейността на съда, извън правораздаването – Ден на отворените
врати, Образователната програма, посещения на ученици в сградата на Съдебната
палата.
За пръв път през 2017 година в Окръжен съд – Русе беше проведен и
ученически стаж. В периода 03.07.2017 г. – 17.07.2017 г. единадесетокласничка от
Професионална гимназия по икономика и управление „Елиас Канети“ гр. Русе премина
индивидуално практическо обучение. В изпълнение на сключения между съда и
учебното заведение договор, в рамките на 60 учебни часа, под ръководството на
служители

от

съдебната

администрация,

ученичката

премина

обучение

през

различните служби в ОС – Русе: „Регистратура“, „Съдебно деловодство“, „Съдебни
секретари“, „Архив“, „Връчване на призовки и съдебни книжа“, „Пресслужба и
информация“, „Финансова дейност и снабдяване“, „Информационно обслужване,
статистика и информационни технологии“. Стажът приключи с изготвяне на
индивидуално практическо задание, възложено от училището, в което гимназистката
демонстрира не само теоретичната си подготовка от учебните часове, но и наученото
по време на стажа в съда.
През годината беше проведен и традиционният „Ден на отворените врати в
Окръжен съд - Русе“. Мероприятието, което е част от кампанията на Висшия съдебен
съвет за провеждане на такива дни в органите на съдебната власт, се състоя на
20.10.2017 г. и даде възможност на всички желаещи да се запознаят отблизо с
дейността на институцията.
За втора поредна година инициативата стартира с участието на студенти от
Юридическия факултет към РУ „Ангел Кънчев“. Студентите демонстрираха теоретични
си знания и практически умения в отборни проекто-решения по предварително
зададен реален граждански казус от практиката на съда. Съдия Галина Магардичиян,
постановила съдебното решение по спора, детайлно анализира всяко едно от проекторешенията, посочвайки силните и слабите страни на актовете на бъдещите юристи.
Магистрат и студенти коментираха отделни елементи от казуса, след което отборът,
написал най-доброто решение, получи награда - правна литература.
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Студентите присъстваха и на следващото мероприятие, планирано за Деня на
отворените

врати

–

публично

разпределение

на

съдебни

дела.

Системният

администратор на съда, обясни на присъстващите начина на функциониране на
системата и нейните параметри, а зам.председателят и ръководител на Гражданско и
търговско отделение – съдия Анета Георгиева, демонстрира как на практика се
разпределят делата и се определя съдия-докладчик чрез Централната система за
случайно разпределение на делата към ВСС.
Втората половина на деня беше посветен на учениците от ПАГ „Гео Милев“ гр.
Русе и ПМГ „Баба Тонка“ гр. Русе – училища-партньори на Окръжен съд – Русе в
Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско
доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Под формата на есета, презентации и
междуучилищен дебат гимназистите демонстрираха наученото по време на срещите
им с окръжните магистрати през изминалата 2016/2017 учебна година. Специално
назначени комисии отличиха и наградиха най-добре представителите се ученици.
През целия ден гражданите имаха възможността да присъстват в съдебна зала и
да наблюдават заседанията по насрочените за деня съдебни дела, както и да се
запознаят отблизо с организацията на работата на съдии и съдебни служители и
функциите на отделните служби.
Освен

посочените

инициативи

и

мероприятия,

с

цел

повишаване

на

осведомеността и правната култура на обществеността, Окръжен съд – Русе поддържа
разнообразна информация на своята интернет

страница, която се обновява

своевременно. В уебсайта в секция „Правна култура“, както и в секцията с нормативни
актове и вътрешни правила, може да бъде намерена полезна за гражданите
информация („Какво трябва да знаете като свидетел“, „Особености в работата на
съда“, „Правила за връчване на съдебни книжа“, „Правила за достъп до обществена
информация“, „Правила за плащане на държавни такси, разноски, глоби, депозити и
гаранции чрез ПОС-терминал“, „Правила за вътрешния ред, пропускателния режим и
сигурността в съдебните сгради и обекти“ и други), както и различни формуляри и
примерни образци на документи. На интернет страницата на съда е достъпна и
анонимна анкета, чрез която гражданите могат да споделят доколко са удовлетворени
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от работата на съда и качеството на предоставяните услугите, както и да отправят
своите предложения.
Интернет-страницата на съда, разполага с различни системи за предоставяне на
онлайн достъп на граждани и фирми. Едната система предоставя свободен достъп до
движението на делата и до обезличените съдебни актове по няколко различни
критерия за търсене. Втората система предоставя защитен достъп на адвокатите до
пълното движение на делото заедно с оригиналите на съдебните актове и
протоколите от съдебните заседания. Допълнителен модул позволява търсене на
информация чрез разширени критерии - въведен е критерий за търсене на данни по
номер на преписка/дело на друга инстанция. На адвокати, физически и юридически
лица - страни по дела, се предоставя защитен достъп до пълното движение на делото.
По този начин процесуалните представители и самите страни имат достъп до
необезличения текст на постановените съдебни актове и протоколите от проведените
съдебни заседания по делата с тяхно участие. Третата система на интернет
страницата на съда предоставя информация в реално време за насрочените за деня
дела – всеки желаещ може да се информира в коя съдебна зала заседанието по кое
дело тече в момента, заседанията по кои дела са приключили и по кои дела предстои
да бъдат проведени заседания. Системата дава информация за вида и номера на
делата, както и часовете на съдебните заседания. Освен онлайн, тази информация е
налична в реално време на електронно информационно табло, разположено срещу
входа за граждани в сградата на Съдебната палата. Електронно табло с информация в
реално време е поставено и пред всяка една от съдебните зали.
Данни за делата на съда са достъпни онлайн и чрез още две информационни
системи:
http://legalacts.justice.bg/ - Централен интерфейс за публикуваните съдебни
актове на съдилищата в страната- по отношение на постановените съдебни актове;
http://www.brra.bg/ - Търговски регистър към Агенцията по вписванията –
информация във връзка с производствата по несъстоятелност.
За осигуряване на максимална прозрачност в работата на съда и за
предоставяне на своевременна информация, данните по движението на делата в
страницата на съда се обновяват автоматизирано в момента на въвеждането им в
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деловодната система. Информацията за постановените съдебни актове и протоколи от
съдебните заседания по делата също е автоматизирана и се актуализира ежедневно.
Информацията в раздел „Пресцентър“ се актуализира веднага след съгласуване на
изготвените съобщения. Останалата информация в уебсайта на съда се актуализира
при възникване на необходимост от това.
Интернет страницата на съда е била често използван начин за достъп до
информация през отчетната 2017 г. – регистрираните посещения на уебсайта през
годината са над 18 000.
В годишния План за действие за изпълнение на Комуникационната стратегия на
съдебната власт 2014-2020 г. на Окръжен съд – Русе за 2017 г. като дейност беше
заложено подобряване на вътрешната комуникация в съда и между Окръжен съд –
Русе и останалите органи на съдебната власт. За подобряване на вътрешната
комуникация със собствен интелектуален и финансов ресурс беше разработен нов
пасивен канал за комуникация тип „интранет“, който предстои да бъде внедрен за
използване, след приключването на тестовия период на изпитване.
Част от вътрешната комуникация е свързана с провеждането на срещи между
ръководството на съда, магистрати и служители по различни въпроси, на общи
събрания и на тематични дебати за обсъждане на съдебна практика. През 2017 година
бяха проведени две общи събрания между съдебните служители и магистратите.
Проведени бяха и шест тематични професионални дебата във връзка с изготвянето на
становища по искания за постановяване на тълкувателни решения, уеднаквяване на
съдебната практика и други въпроси, свързана с работата на магистратите.
При комуникацията си с останалите органи на съдебната власт, както и с
органите изпълнителната власт, Окръжен съд – Русе е изготвил сто и четиринадесет
броя информационни бюлетини (справки, становища, статистически данни). Сред
адресатите на информацията са Министерство на правосъдието, Висшият съдебен
съвет, Върховният касационен съд, Апелативен съд – Велико Търново, Окръжна
прокуратура – Русе, Окръжен следствен отдел – Русе, ОДМВР – Русе и други.
През 2017 година Окръжен съд – Русе посрещна магистрат от Районния съд в
град Офенбах (Германия). Посещението не беше предварително планирано и
организирано, но ръководството на съда с готовност откликна на отправеното
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предложение за среща. В рамките на няколко часа германският съдия разгледа част
от палатата, получи информация за функциите на съдебната власт в Р България,
структурата

на

съдебната

система

и

основните

правила

на

гражданското,

наказателното и административното производство. От своя страна чуждестранният
магистрат направи съпоставка и посочи приликите и различията между българската и
немската правни системи. В процеса на разговора бяха обменени и добри практики
във връзка с правната грамотност на подрастващите. Гостът сподели мерките, които
немската държава прилага в тази насока.
За изпълнението на Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014-2020
г. в годишния План за действие на Окръжен съд – Русе за 2017 г. като дейност беше
заложено ефективно използване на наличните ресурси, свързани с осъществяване на
комуникационни дейности. През годината служителят „Връзки с обществеността“
участва в две координационни срещи, инициирани от други органи (през месец май,
организирана от ВСС; през месец декември, организирана от ВКС) и премина курс на
обучение в Националния институт на правосъдието.
С оглед на изложените данни, считам че през 2017 година Окръжен съд – Русе е
работил активно и е изпълнявал успешно задълженията си във връзка с изпълнението
на Комуникационната стратегия на съдебната власт. Приетата Медийна стратегия
доведе до изграждане на устойчив модел за работа със средствата за масова
информация. Установиха се добри практики в комуникацията не само с медиите, но и
при комуникация вътре в институцията, както и при комуникацията на съда с
останалите органи на съдебната и на изпълнителната власт. Осъществените през
годината дейности и инициатива допринесоха за постигане на повече прозрачност и
откритост в работата на съда, преодоляване на някои негативни обществени нагласи,
както и за повишаване на правната култура на обществото. През годината не са
възниквали кризисни ситуации, при които да са били атакувани негативно личността и
качествата на магистрат или на съдебен служител, или на институцията като цяло.
При управлението на комуникационната дейност съдът успешно прилага
проактивния подход, вследствие на което голяма част от присъствието на Окръжен
съд – Русе в медиите беше инициирано от самата институция. Съдът използваше както
своите информационни канали, така и посредничеството на медиите при отразяване
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на дейността си. При осъществяване на комуникацията на съда с медиите се
съблюдаваха принципите на конституционно установеното право на достъп до
информация, на зачитане правата на страните в съдебния процес и защита на личната
информация, на уважение към професионализма на работещите в съда и на
работещите в средствата за масова информация. Всички медии бяха третирани по
еднакъв начин, като не е допусната проява на неравнопоставеност или пристрастност
към някоя от тях.
През година бяха инициирани и проведени множество мероприятия, несвързани
с работата по съдебни дела, с цел осигуряване на публичност, подобряване на
обществената представа за институцията, изграждане на положителен публичен образ
и утвърждаване на съда като независима, отговорна и авторитетна институция.
Инициативите бяха насочени към различни целеви групи – медии, гражданско
общество, учебни заведения, организации. Голяма част от усилията на съда са били
насочени към формиране на правна грамотност у подрастващите, превенция на
младежката престъпност и детското насилие, повишаване степента на спазване на
законите.
Всяка една инициатива на съда беше широко отразена в средствата за масово
осведомяване, като съдът успяваше да създаде и поддържа траен интерес към
позитивните резултати в работата си. При информирането на обществеността и
осъществяването на връзката с медиите се използваха разнообразни комуникационни
канали и инструменти, при избора на които се съблюдаваха правилата, приложими в
наказателните, гражданските и търговските производства.
При осъществяване на дейностите по изпълнение на Комуникационната
стратегия на съдебната власт 2014-2020 г. Окръжен съд – Русе ефективно използваше
наличния собствен човешки, технически и финансов ресурс.
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Постъплението на делата, броя на стоящите за разглеждане дела и
свършените дела от районните съдилища в апелативния съдебен район през 2017 г.
са отразени в следната таблица:
Свършени дела
Районен съд

Постъпили
дела

Дела за
разглеждане
Всичко

В срок до 3
месеца
Брой

%

Останали
несвършени
дела 2017

Велико Търново

6559

7014

6534

5888

90%

480

Горна Оряховица

3923

4303

3884

3428

88%

419

Свищов

1776

1986

1856

1602

86%

130

Павликени

1460

1550

1456

1353

93%

94

Елена

767

821

756

679

90%

65

Габрово

4752

5116

4770

4269

89%

346

Севлиево

2108

2213

2086

1959

94%

127

Трявна

629

662

631

597

95%

31

Дряново

787

836

784

730

93%

52

Ловеч

3942

4328

3907

3433

88%

421

Троян

1748

1958

1787

1542

86%

171

Тетевен

1574

1734

1593

1393

87%

141

Луковит

1066

1222

1065

915

86%

157

Плевен

13165

14169

13317

11953

90%

852

Левски

1439

1507

1400

1275

91%

107

Червен Бряг

1816

1947

1805

1638

91%

142

Кнежа

1212

1358

1235

1138

92%

123

Никопол

1093

1155

1067

974

91%

88

Русе

11693

12584

11411

10135

89%

1173

Бяла

1823

1969

1767

1583

90%

202

63 332

68 432

63 111

56 484

89%

5 321

Общо
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Процентно съотношение на свършените дела спрямо разглежданите дела в
районните съдилища през 2017 г. по основните видове дела

Велико
Търново

Горна
Оряховица

Свищов

Павликени

Елена

Габрово

Севлиево

Трявна

Дряново

Ловеч

Брой

Дял от
делата за
разглеждане

Свършени дела

Брой

Дял от
делата за
разглеждане

ВСИЧКО ДЕЛА
Дела за
разглеждане

Свършени дела

Наказателни общ
характер дела
Дела за
разглеждане

Дела за
разглеждане

Районен
съд

Година

Граждански дела по
общия ред

Свършени дела

Брой

Дял от
делата за
разглеждане

2014

724

553

76,40%

407

355

87,22%

7356

6793

92,35%

2015

1159

891

76,87%

383

342

89,29%

6498

6043

93%

2017

1233

931

75,51%

342

294

85,96%

7014

6534

93%

2015

664

489

73,64%

242

210

86,78%

3550

3198

90,08%

2016

794

570

71,78%

208

186

89,42%

3769

3389

89,91%

2017

865

627

72,49%

245

204

83,26%

4303

3884

90,26%

2015

266

166

62,40%

113

107

94,69%

1560

1363

87,37%

2016

327

184

74%

113

102

90,26%

1694

1484

87,60%

2017

339

276

81%

112

96

85,71%

1986

1856

93,45%

2015

160

123

76,87%

90

84

93,33%

1570

1469

93,57%

2016

173

128

74%

83

79

95,20%

1466

1376

93,87%

2017

280

231

83%

73

61

83,56%

1550

1456

93,9*4%

2015

87

65

74,71%

59

53

89,83%

694

642

92,51%

2016

112

75

67%

59

58

98,3

804

750

93,28%

2017

139

94

68%

45

41

91,11

821

756

92,10%

2015

634

453

71,45%

253

207

81,82%

4888

4493

91,92%

2016

719

514

71,49%

295

260

88,14%

5269

4905

93,10%

2017

682

488

77,71%

288

226

78,47%

5116

4770

93,24%

2015

266

217

82,00%

129

118

91,47%

2011

1897

94,33%

2016

259

203

78,37%

132

119

90,15%

2006

1901

95%

2017

341

265

77,71%

164

149

90,85%

2213

2086

94%

2015

122

107

87,70%

52

49

94,23%

612

582

95,10%

2016

133

117

88%

58

53

91,40%

633

600

94,78%

2017

101

85

84%

47

43

91,49%

662

631

95,32%

2015

85

67

87,80%

47

42

89,36%

637

598

93,88%

2016

99

70

70,70%

61

60

98,36%

655

606

92,51%

2017

96

71

73,96%

53

50

94,34%

836

784

93,78%

2015

618

429

69,42%

208

186

89,42%

4247

3880

91,36%

2016

554

387

70%

248

225

90,72%

4480

4094

91,38%

2017

563

355

63%

237

209

88,19%

4328

3907

90,27%
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Троян

Тетевен

Луковит

Плевен

Левски

Червен бряг

Кнежа

Никопол

Русе

Бяла

Общо

2015

304

183

60,20%

152

135

88,82%

2091

1891

90,44%

2016

392

260

66,32%

136

127

93,40%

1909

1699

89%

2017

365

270

73,97%

132

119

90,15%

1958

1787

91%

2015

183

123

67,21%

131

123

93,89%

1331

1208

90,76%

2016

240

189

78,75%

211

185

87,67%

1583

1425

90%

2017

192

130

67,70%

176

157

89,20%

1734

1593

92%

2015

132

83

62,88%

118

93

78,81%

871

755

86,68%

2016

127

69

54,30%

117

86

73,50%

1061

905

85,29

2017

128

52

40,63%

133

109

81,95%

1222

1065

87,15

2015

2131

1598

75,00%

1115

1000

89,69%

11084

10132

91,41%

2016

2590

1965

75,86%

1060

966

91,13%

14026

13022

92,84%

2017

2174

1677

77,14%

1074

991

92,27%

14169

13317

93,97%

2015

175

146

83,43%

116

112

96,55%

1280

1227

95,86%

2016

176

147

83,52%

123

106

86,20%

1440

1372

95,30%

2017

194

153

78,87%

154

137

88,96%

1507

1400

92,89%

2015

264

196

74,24%

234

205

87,61%

1545

1406

91,00%

2016

256

202

79%

217

191

88%

1737

1606

92,45%

2017

219

161

74%

199

171

86%

1947

1805

92,71%

2015

291

207

71,13%

128

112

87,50%

1025

910

88,78%

2016

259

155

60%

123

113

91,86%

1058

912

86,20%

2017

238

154

65%

130

115

88,46%

1358

1235

90,94%

2015

163

135

82,82%

107

93

86,92%

957

879

91,85%

2016

137

109

79,56%

119

113

94,95

1038

976

94%

2017

127

89

70,10%

102

89

87,25

1155

1067

92%

2015

1551

1120

72,21%

726

695

95,73%

11710

10668

91,10%

2016

1269

892

70,30%

554

507

91,52%

11448

10557

92.21%

2017

1376

887

64,46%

741

677

91,36%

12584

11411

90,67

2015

267

170

63,67%

86

74

86,05%

1504

1341

89,16%

2016

278

176

63,,0%

102

90

88.23%

1636

1490

91.1%

2017

353

195

55,24

106

99

93,4

1969

1767

89,74

2015

9087

6630

72,96%

4513 4053

89,80%

60523 55332

91,42%

2016 10053 7303

72,93%

4402 3968

90,10%

64210 59112

92,06%

2017 10005 7191

71,87%

4553 4037

88,67%

68432 63111

92,24%
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В следната таблица по съдилища е отразена натовареността по щат и
действителната натовареност на всеки един от 20-те районни съдилища в
апелативния район:

Районен Съд

Брой
Брой дела
Брой
съдии
за
свършени
- по
разглеждане
дела
щат

Действителна
натовареност

Натовареност по щат

Отработени
към делата
към
към делата
Към
човекомесеци
за
свършените
за
свършените
разглеждане
дела
разглеждане
дела

Велико Търново

7014

6534

19

30,76

28,66

227,33

30,85

28,74

Горна Оряховица

4303

3884

9

39,84

35,96

96

44,82

40,46

Свищов

1986

1856

4

41,38

38,67

36

55,17

51,56

Павликени

1550

1456

4

32,29

30,33

48

32,29

30,33

Елена

821

756

2

34,21

31,5

24

34,21

31,5

Габрово

5116

4770

10

42,63

39,75

112

45,68

42,59

Севлиево

2213

2086

6

30,74

28,97

72

30,74

28,97

Трявна

662

631

2

27,58

26,29

24

27,58

26,29

Дряново

836

784

2

34,83

32,67

24

34,83

32,67

Ловеч

4328

3907

9

40,07

36,18

108

40,07

36,18

Троян

1958

1787

5

32,63

29,78

60

32,63

29,78

Тетевен

1734

1593

4

36,13

33,19

47

36,89

33,89

Луковит

1222

1065

3

33,94

29,58

29

42,14

36,72

Плевен

14169

13317

24

49,2

46,24

264

53,67

50,44

Левски

1507

1400

3

41,86

38,89

30

50,23

46,67

Червен Бряг

1947

1805

4

40,56

37,6

37

52,64

48,78

Кнежа

1358

1235

3

37,72

34,31

36

37,72

34,31

Никопол

1155

1067

3

32,08

29,64

36

32,08

29,64

Русе

12584

11411

25

41,95

38,04

282,5

44,55

40,39

Бяла

1969

1767

4

41,02

36,81

48

41,02

36,81

68432

63111

145

39,33

36,27

1640,83

41,71

38,46

Общо
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Апелативен

съд

-

Велико

Търново

работи

с

внедрената
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Деловодна

информационна система за управление на съдебните дела „EMSG” на „Декстро груп”
ООД, като програмата непрекъснато се усъвършенства. Системния администратор
поддържа постоянна връзка с фирмата, която обслужва програмата, и в случаите,
когато се налагат промени или нови модули, същите се извършват в кратки срокове.
През 2017 година разпределението на делата се извършва на принципа на
случайния подбор и според поредността на постъпването им, чрез използване на
Централизираната система за случайно разпределение на делата, внедрена съгласно
Решение от Висш съдебен съвет, от съдии в Апелативен съд - Велико Търново,
изрично посочени със заповед на председателя на съда.
И през 2017 година, Апелативен съд - Велико Търново, където се намира
сървърът, събиращ заявките до ядрото на ЕИСПП за всички съдилища от Апелативен
район - Велико Търново, изпълнява функцията на свързващо звено между
деловодните програми на съдилищата и ядрото.
Административната дейност на Апелативен съд - Велико Търново изцяло е
основана на законовите изисквания и на издадените от председателя на съда
заповеди. Със заповеди на председателя на съда и след проведено общо събрание на
съдиите, са определени: процент на натовареност на председателя, заместникпредседателите и съдиите, както и индивидуално разполагаемо годишно време за
разглеждане и приключване на делата на съдиите от Апелативен съд - Велико
Търново.
Със Заповед № 24/17.01.2017 год. на председателя е възложено на зам.председателя и ръководител на Гражданско отделение на съда на всеки шест месеца
да извършва анализ на мотивите за отвод по чл. 22, ал. 1 и ал. 2 от ГПК на базата на
данните от Регистъра на отводите и е възложено на председателите на окръжните
съдилища в апелативния район да извършват същия анализ, който да се докладва на
председателя на Апелативен съд - Велико Търново.
Със Заповед № 25/17.01.2017 год. на председателя е възложено на зам.председателя и ръководител на Наказателното отделение на съда на всеки шест
месеца да извършва анализ на мотивите за отвод по чл. 29, ал. 1 и ал. 2 от НПК на
базата на данните от Регистъра на отводите и е възложено на председателите на
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окръжните съдилища в апелативния район да извършват същия анализ, който да се
докладва на председателя на Апелативен съд - Велико Търново. Със същите заповеди
е напомнено на съдиите, че съдебните актове, с които се отвеждат от разглеждането
на съответните дела, задължително следва да бъдат мотивирани.
С оглед решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол
№ 27/06.12.2016 г. във връзка с приетия Класификатор на длъжностите в
администрацията,

както

и

след

проведено

обсъждане

на

общо

събрание,

председателят на съда е утвърдил щатно разписание в съответствие с Класификатора
на длъжностите в администрацията, считано от 01.02.2017 г.
В първия работен ден на всеки месец съдебните деловодители на наказателни и
граждански състави изготвят и представят на председателя, с копие до съответните
заместник-председатели,
движението

и

следните

приключването

на

справки
делата

по
за

съдии

относно

предходния

месец:

насрочването,
справка

за

ненасрочените дела с посочване на причините за това; справка за въззивните
наказателни дела, по които първото по делото заседание е насрочено извън
двумесечния срок по чл. 252, ал. 1 от НПК с данни има ли разрешение от
председателя; справка за спрените дела и основанието за спиране; справка за делата
с изтекъл едномесечен срок от датата на обявяване на делото за решаване и
непредадени в канцеларията на съда с изготвен съдебен акт; справка за отложените
дела-причини, продължителност на производство по делото.
Със Заповед № 240/22.05.2017 година председателят на съда, след преглед на
ежемесечните справки, е разпоредил следното: за всички образувани дела, които
подлежат на разглеждане в открито съдебно заседание, с изключение на делата,
които се разглеждат в кратки процесуални срокове, актът за насрочване да се
постановява най-късно в 15-дневен срок от образуването им.; за посочените дела да
се определя дата за разглеждане в открито съдебно заседание, съобразно графика на
съставите, но не по-късно от 45 дни от образуването им, а за наказателните дела в
срока по чл. 252, ал. 1 от НПК; въззивните граждански и търговски дела може да се
насрочват извън указания срок след разрешение на зам.председателя и ръководител
на гражданско и търговско отделение въз основа на писмено искане от съдиятадокладчик с посочени причини, а за въззивните и касационни наказателни дела се
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прилага разпоредбата на чл. 252, ал. 2 от НПК; за всички образувани дела, които
подлежат на разглеждане в закрито съдебно заседание, да се уведомяват съдиите членове на състава, в който участват, чрез писмена справка, предоставена им в
началото на всяка седмица, за образуваните през предходната седмица дела;
актовете на обявените за решаване дела в открито съдебно заседание и на
въззивните частни дела, да се изписват в едномесечен срок от откритото съдебно
заседание, съответно от датата на образуването им, освен ако в закон не е
предвидено друго; ако са налице уважителни причини или делото е с фактическа и
правна

сложност

над

обичайната,

съдията-докладчик

писмено

уведомява

председателя на съда, който съобразява обстоятелствата и ако е необходимо,
определя нов срок за изписването на акта.
Предвид предстоящо освобождаване от длъжност на съдии, са издадени
съответните заповеди на председателя, за своевременното изключване на съдиите от
разпределението на дела, с оглед изготвянето на съдебните актове по висящи такива.
Това поражда необходимостта от промяна на съставите, разглеждащи граждански и
търговски дела. Със Заповед № 484/27.09.2018 г. председателят на съда е определил
разглеждането на граждански и търговски дела да се извършва от съдиите,
разпределени в два постоянни състава, вместо досегашните три.
И през 2017 година, с оглед улесняване достъпа на страните по делата или
техните процесуални представители, продължи да се предоставя специализирания
достъп до електронно досие на дело в Апелативен съд - Велико Търново. За цялата
година са регистрирани 32 броя заявления за достъп до електронно дело и по
всичките е предоставен такъв.
В изпълнение на правомощията на председателя на съда по чл. 106, ал. 1, т. 2
от ЗСВ, председателят на съда свика общо събрание на съдиите във връзка с
обсъждане на заседание на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската
колегия на Висшия съдебен съвет от 23.10.2017 г. – т. 9 на свободните длъжности
„съдия” в апелативните съдилища, с оглед предстоящо обявяване на конкурси за
заемането им. След проведено гласуване относно разпределение на свободните
длъжности по специализация, е прието решение за разпределение на 4 свободни
длъжности „съдия” в Апелативен съд - Велико Търново, както следва: 2 свободни
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длъжности „съдия” – гражданска колегия и 2 свободни длъжности „съдия” – търговска
колегия.
И през 2017 година съдиите от Апелативен съд - Велико Търново участваха
активно при формиране на становища по искания за приемане на тълкувателни
решения, обсъждани на свикани със заповеди на административния ръководител 14
събрания, част от които с включени въпроси по няколко искания.
През годината беше извършена проверка на наличността на делата в съдебното
деловодство, при която не бяха установени изгубени или унищожени дела.
Съгласно изискванията на чл. 132, ал. 4 от Правилника за администрацията в
съдилищата (отм.) до 30 април 2017 година съдебните служители декларираха пред
административния ръководител на съда своето имотно състояние, както и получените
през предходната календарна година доходи от договори за допълнителен труд по чл.
111 от КТ и доходи от възнаграждения по извънтрудови правоотношения.
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От направения анализ за дейността на Апелативен съд – Велико Търново и
съдилищата от апелативния съдебен район за 2017 год. може да се направи извод за
много добрата на магистратите и съдебните служители, изпълнили с чувство на
отговорност и професионализъм своите задължения.
През отчетния период Апелативен съд – Велико Търново като цяло е подобрил
значително работата си. Всички съдии започваха своевременно насрочените съдебни
заседания, влагайки необходимото старание при подготовката си. Запазва се
тенденцията на значително малкия брой несвършени дела. Наблюдава се трайна
тенденция на устойчивост относно процентът на делата, свършени в тримесечния
инструктивен срок. Увеличил се е и процентът на потвърдените дела при
инстанционния контрол. Това се дължи на обстоятелството, че както съдиите, така и
съдебните служители в Апелативен съд – Велико Търново положиха значителни
физически усилия и старания в работата си.
Изразявам своята благодарност към Председателите на Окръжните съдилища за
създадената много организация на работа в ръководените от тях съдилища, както и за
доброто взаимодействие с Апелативен съд – Велико Търново.
Основните приоритети в дейността на съдилищата и за 2018 година остават
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информационните технологии в работата на съдилищата и полагане основите на
електронното правосъдие. Създаване условия за повишаване ефективността и
прозрачността в правораздавателната дейност, за да се изпълнят поставените високи
изискванията от българското общество и Европейския съюз към съдебната система.
С осъществяваната високоотговорна правораздавателна дейността, съдиите
следва да продължат да утвърждават авторитета на съдебната институция, чрез
отстояване независимостта и престижа на съдийската професия.
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ПРИЛОЖЕНИЕ :
1. Приложение № 1 – Обобщен отчет за работа на Апелативен съд –
Велико Търново през 2017 година;
2. Приложение № 3 – Отчет по граждански, търговски и наказателни
дела в Апелативен съд – Велико Търново през 2017 година;
3. Приложение № 3 - Справка за резултати от работата на всеки един
съдия в Апелативен съд – Велико Търново през 2017 година;
4. Обобщени
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съдилища.
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