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Годишният отчетен доклад е изготвен на основание чл. 106, ал. 1, т. 3, б. „а” 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 2015 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 2013 и 2014 години.
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Представени и анализирани са данните от дейността на окръжните и районните
съдилища в апелативния съдебен район – Велико Търново.
Основа за изводите за дейността на съдилищата от Великотърновския
апелативен окръг през 2015 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 01.01.2015 г. Апелативен съд - Велико Търново е имал утвърдена щатна
численост за 17 съдии, включително председател, трима заместник-председатели и 13
съдии.
Работата си през 2015 год. Апелативен съд – Велико Търново започна с
утвърден щат за седемнадесет съдии, от които заети са били 14, както следва: И.ф.
Административен ръководител - Председател – Илияна Попова, 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 – Румян Жеков и
съдиите, разпределени в две отделения: гражданско и търговско отделение - Илияна
Попова, Лидия Чобанова, Поликсена Георгиева, Даниела Делисъбева, Пенка Китанова,
Христина Даскалова, Галя Маринова, Александър Цонев и Емануил Еремиев и
наказателно отделение – Румян Жеков, Йорданка Неделчева, Милчо Ванев, Илия
Тошев и Петя Стоянова - Николова.
От 20.02.2015 г., съгласно решение на Висш съдебен съвет по протокол №
7/12.02.2015 г., т. 16, беше освободен от длъжност на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от
ЗСВ, поради навършване на 65 – годишна възраст Илия Тошев, съдия в наказателно
отделение.
Предвид намалената заета щатна численост на магистрати в съда, считано от
23.03.2015 г. е командирована Теодорина Михайлова Димитрова - Николова - съдия в
Окръжен съд - Велико Търново в Апелативен съд - Велико Търново за срок от шест
месеца. Със Заповед № 376/15.09.2015 г. на председателя на съда командироването е
продължено до провеждане и приключване на конкурса за повишаване в длъжност и
преместване съдия в Апелативен съд - Велико Търново и встъпване в длъжност на
спечелилия кандидат.
До 01.06.2015 г. функциите на Административен ръководител – Председател на
Апелативен съд – Велико Търново се изпълняваха от съдия Илияна Попова, която в
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продължение на пет месеца успешно съвмести функциите на съдия и административен
ръководител.
След проведена процедура за избор на административен ръководител, с
решение на Висш съдебен съвет по протокол № 26/20.05.2015 г., т. 1, на основание чл.
194б, ал. 4 от ЗСВ, на длъжност Административен ръководител – Председател на
Апелативен съд – Велико Търново е назначен Янко Манолов Янев, встъпил в
изпълнение на длъжността на 01.06.2015 г.
С решение на Висш съдебен съвет по протокол № 48/24.09.2015 г. на съдия
Румян Жеков е наложено дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 5, предл.
второ от ЗСВ – „освобождаване от длъжност като заместник на административния
ръководител” на Апелативен съд - Велико Търново, за извършено от него
дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал. 4, т. 5 от ЗСВ. Решението не е обжалвано и
е влязло в сила.
С решение на Висш съдебен съвет по протокол № 49/01.10.2015 г. е съкратена,
на основание чл. 30, ал. 1, т. 5 от ЗСВ, една длъжност

„заместник на

административния ръководител – заместник – председател” на Апелативен съд Велико Търново и е разкрита на основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗСВ, една длъжност
„съдия” в Апелативен съд, гр. Велико Търново, на която е назначен съдия Румян
Жеков, считано от 02.10.2015 г.
От 01.01.2015 г. до 20.02.2015 г. заетите магистратски длъжности са били 14.
От 20.02.2015 г. до 01.06.2015 г. четири длъжности за съдия (без командирования
съдия) са били незаети. От тази дата до края на отчетния период незаети са били три
длъжности за съдия (без командирования съдия).
От началото на периода до 01.10.2015 г. една от незаетите длъжности е била заместник на административния ръководител и ръководител на търговско отделение,
като последната е съкратена и на нейно място разкрита съдийска длъжност, считано
от 01.10.2015 г., а от тази дата до края на отчетния период една от незаетите
длъжности е била заместник на административния ръководител и ръководител на
наказателно отделение.
С решение на ВСС по протокол № 39/09.07.2015 г. съдия Александър Цонев е
повишен в ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
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Апелативният съд е приключил 2015 година в състав: административен
ръководител – председател - Янко Янев, заместник на административния ръководител
– заместник председател – Лидия Чобанова, дванадесет съдии, разпределени, както
следва: в гражданско и търговски отделение, ръководено от заместника на
административния

ръководител,

съдия

Лидия

Чобанова,

съдиите

Янко

Янев,

Поликсена Георгиева, Даниела Делисъбева, Илияна Попова, Пенка Китанова,
Христина Даскалова, Галя Маринова, Александър Цонев и Емануил Еремиев и
наказателно отделение – съдиите - Йорданка Неделчева, Румян Жеков, Милчо Ванев,
Петя Стоянова – Николова и командирования съдия Теодорина Димитрова-Николова.
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.
При това кадрово състояние през отчетната година са отработени 171
човекомесеци,

изчислени

съобразно

указанията

на

Висш

съдебен

съвет.

Действителната натовареност на съда е била 8.25, при 7.63 за 2014 г. и 7.07 за 2013 г.
по отношение на делата за разглеждане и 7.20 при 6.83 за 2014 г. и 6.28 за 2013 г. по
отношение на свършените дела. Натовареността на съдиите през отчетната година
реално е била по-голяма, тъй като в отработените през годината човекодни не е
включено ползването на годишния отпуск, почивните и празничните дни, участието в
семинари.
Име, Фамилия
Янко Янев
Лидия Чобанова
Йорданка Неделчева
Румян Жеков
Поликсена Георгиева
Даниела Делисъбева
Илияна Попова
Пенка Китанова
Милчо Ванев
Христина Даскалова
Галя Маринова
Петя Стоянова-Николова
Александър Цонев
Емануил Еремиев

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

и
и
и
и
и
и
и
и
и
и
и
и
и

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

Юридически стаж
Год.
Мес.
Дни
17
3
16
41
0
2
37
8
5
35
5
22
39
7
27
33
4
0
32
8
4
38
11
12
39
0
22
22
11
9
25
2
0
19
2
1
18
0
28
20
0
26

Магистратски стаж
Год.
Мес.
Дни
16
3
16
24
2
22
36
8
5
29
9
0
38
4
5
32
4
0
26
7
21
23
0
17
38
0
23
16
6
16
24
2
0
17
6
16
16
2
23
7
4
8
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І.2. Кадрова обезпеченост на съдебната администрация. Брой на
служителите.
Утвърденият щат за общата и специализираната администрация през 2015
година беше от 25 служители, колкото и в края на 2014 година.
Структурата на съдебната администрация е съобразена с разпоредбите на
Правилника за администрацията в съдилищата. Щатните длъжности на съдебните
служители са разпределени, както следва:
-

Ръководни

длъжности:

съдебен

администратор,

главен

счетоводител,

административен секретар;
- Експертни длъжности: главен специалист касиер-счетоводител, системен
администратор, експерт „Връзки с обществеността“,
- Специализирана администрация: завеждащ служба „Деловодство”, шест
съдебни секретари, шест съдебни деловодители, двама съдебни помощници,
- Технически длъжности: домакин, шофьор и двама чистачи.
Движението на кадри в рамките на утвърдения щат за административно –
технически персонал бе следното.
Цветана Боева - Димова – „експерт, връзки с обществеността” е освободена от
заеманата длъжност, считано от 01.05.2015 година, на основание чл. 325, ал. 1, т. 1 от
КТ, по взаимно съгласие.
На длъжността „експерт, връзки с обществеността” е назначен Пламен
Караиванов, считано от 02.11.2015 година след проведен конкурс на основание чл. 90
от КТ във вр. с чл. 343, ал. 1 от ЗСВ.
Жана Рускова – „съдебен деловодител” е освободена от заеманата длъжност,
считано от 31.05.2015 година, на основание чл. 326, ал. 1 и ал. 2 от КТ.
На вакантната длъжност „съдебен деловодител”, считано от 17.08.2015 г. е
преназначена Светла Карцъкова от Районен съд - Велико Търново, на основание чл.
343, ал. 2 от ЗСВ.
От 17.07.2015 г. е освободена една бройка за съдебен служител, поради
назначаването на Симона Миланези – Пенчева – „съдебен помощник” в Апелативен
съд - Велико Търново за съдия в Окръжен съд – Габрово.
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На 19.10.2015 г. със заповед на председателя на съда е обявено провеждане на
конкурс за „съдебен помощник”, на основание чл. 90 от КТ във вр. с чл. 343, ал. 1 от
ЗСВ, който до края на календарната година не е приключил.
Межбуре Ахмедова – чистач, е освободена от заеманата длъжност, считано от
01.01.2016 година, на основание чл. 328, ал. 1, т. 10 от КТ, поради придобиване право
на пенсия за осигурителен стаж и възраст.
Съдебните деловодители – 6 на брой са разпределени, както следва:
гражданските и търговски дела се обработват от четирима съдебни деловодители, а
наказателните от един съдебен деловодител и Завеждащ служба „Деловодство”. Един
съдебен деловодител работи на регистратурата, като освен работата по входящата и
изходяща кореспонденция на съда, извършва и сканирането на всички съществуващи
и постъпващи по делата книжа. Поради липса на длъжността съдебен статистик,
съдебните деловодители изготвят и всички видове статистически сведения по делата
и атестирането на съдиите.
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.
Поради голямото движение при съдебните служители през годината, през
определени периоди от време те работиха при намален състав, с повишена
натовареност, като вършеха задълженията и на напусналите си колеги.
Функциите на Служител по сигурността на информацията и през 2015 г. се
изпълняват от съдебния администратор Дочка Узунова, дейността на Завеждащ
регистратура за класифицирана информация от Марияна Тодорова - Завеждащ служба
„Деловодство”, а и.ф. служител по сигурността на автоматизираните информационни
системи продължава да бъде системният администратор Светослав Данчев. На
съдебния секретар Тодора Пашова е възложено да отговаря и за спазване на
здравословните и безопасни условия на труд, съгласно Закона за здравословни и
безопасни условия на труд, да води здравните досиета на съдиите и съдебните
служители и да извършва инструктажите. Домакинът Валентин Червенков връчва
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призовките и съдебните книжа по дела на Апелативния съд – Велико Търново в
района на града. Контролът относно обезличаване на личните данни на физическите
лица по съдебни актове, които се публикуват на интернет страницата, с оглед
изпълнение на задълженията на съда по чл. 64 от ЗСВ, се извършва от експертът,
връзки с обществеността - Пламен Караиванов. 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.
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.

І.3. Квалификация на съдии и съдебни служители.
Съдии
И през 2015 година съдиите от Апелативен съд - Велико Търново са участвали
активно в дейности за повишаване на тяхната квалификация, като са преминали
следните обучения, както следва:
Председателя Янко Янев: Регионално обучение „Тежест на доказване по ГПК”,
организирано съвместно с НИП и Окръжен съд – Габрово; лекция „Националният
съдия и правото на Европейския съюз”; Кръгла маса на тема: „Инспекторатът към
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Висшия съдебен съвет - субект или обект на съдебната реформа в България”,
организирана от Инспектората към ВСС; участие в кръгла маса за представяне на
изградена мрежа за обмен на информация относно функционирането на ЕСПЧ и
съдебната практика по прилагането на ЕКПЧ.
Заместник - председателя Лидия Чобанова е взела участие във „Форум за
правосъдие и права на човека”, организиран по проект „Повишаване капацитета на
съдебната власт”.
Съдия Галя Маринова участва в обучение, организирано от Европейската мрежа
за съдебно обучение (ЕМСО) и НИП - „Търговско право”, което се проведе в гр.
Лисабон, Португалия, както и в семинар „Системното място на ЕКПЧ в българската
правна рамка. Задължение за предоставяне на вътрешноправни средства за защита.
Прилагане на съдебната практика на ЕСПЧ в ежедневната практика на националните
съдилища в наказателното производство”.
Всички съдии от наказателно отделение: Йорданка Неделчева, Румян Жеков,
Милчо Ванев, Петя Стоянова и командирования съдия Теодорина Димитрова са
участвали в две обучения, касаещи делата за възобновяване: първото е проведено в
гр. Велико Търново „Делата за възобновяване” (съгл. ЗИД на НПК) проведено
съвместно с НИП и лектори от Върховен касационен съд на Република България. За
провеждането на второто обучение „Промените в НПК във връзка с възобновяването
на наказателни дела” инициаторът е Апелативен съд - Велико Търново, участвали са
всички наказателни съдии от съда, както и от останалите апелативни съдилища,
проведено в гр. София.
Със съдействието на НИП, Апелативен съд – Велико Търново организира и
обучение

„Изпълнително

производство.

Проблеми

на

изпълнителния

процес.

Процесуални средства за защита на участниците в него. Отговорност за вреди”,
проведено в с. Лозенец, в което взеха участие: Янко Янев, Лидия Чобанова,
Поликсена Димитрова, Христина Константинова и Емануил Еремиев.
Съдебни служители
В сравнение с 2014 година през 2015 година съдебните служители от
Апелативен съд - Велико Търново участваха в по-малък брой обучения. Това беше
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така поради по-малкия брой проведени обучения за съдебни служители от
Националния институт на правосъдието, както и непроведено обучение, което по
традиция всяка година се организира от НССС Регионална секция, гр. Велико Търново.
За подобряване професионалните си знания и практически умения и придобиване на
нови,

през

годината

съдебните

служители

участваха

в

12

обучения,

като

преобладаващите бяха дистанционна форма на провеждане. Съдебният помощник
Даниела Димитрова участва през годината в три обучения, Светослав Данчев –
системен администратор успешно завърши курс за обучение за работа с единния
портал за електронно правосъдие. Той, заедно с един деловодител и един секретар
бяха обучени да работят със софтуерен продукт Levent, а те от своя страна проведоха
обучение на съдебните деловодители и съдебните секретари от съда, за придобиване
на умения за работа с продукта.
При проведеното атестиране на съдебните служители през месец ноември 2015
година по утвърдените в Правилника за администрацията в съдилищата показатели
двадесет и един съдебни служители бяха оценени с най-високата оценка „отличен”.
Няма съдебни служители оценени с оценка „слаб” или „задоволителен”. Трима
съдебни служители бяха повишени в ранг. През годината няма постъпили сигнали,
жалби или предложения относно работата на съдебните служители.

І.4. Предложения за промени в щата – мотиви.
Съдии
Щатната численост на магистратите в Апелативен съд - Велико Търново в края
на 2015 година е 17 броя – 1 административен ръководител, 2 заместници на
административния ръководител и 14 броя магистрати. Независимо, че през годината
магистратите работиха с намалена щатна численост – незаети 3 щатни бройки (1
заместник административен ръководител и 2 бр. съдии в наказателното отделение),
след обезпечаването на свободните щатни съдийски бройки, е налице оптимална
кадрова обезпеченост и не се налага увеличение на щата.
Обща и специализирана администрация
Към края на 2015 година щатната численост на съдебните служители в
Апелативен съд - Велико Търново е 25 броя: 3 бр. ръководни длъжности, 15 бр.
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специализирана администрация, 3 броя обща администрация и 4 бр. технически
длъжности.
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 помощник”, както и щатна бройка за длъжността
„съдебен статистик”, с оглед изготвяне на текущата и периодична статистическата
отчетност, както и необходимата статистическата информация по отношение на
атестираните съдии.
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/Приложение № 1/
Брой дела за разглеждане към 01.01.2015 год.
Година
2013
2014
2015

Общо останали
дела
134
152
143

Граждански дела
108
118
111

Наказателни
дела
26
34
32

В края на 2014 година са останали неприключени общо 143 дела, от които 111
граждански и 32 наказателни. При сравнителния анализ на годините 2013 - 2015
година е видно, че броя на тези дела бележи тенденция на леко намаление през
отчетната година, както по отношение на гражданските, така и по отношение на
наказателните дела, след незначителното увеличение през 2014 г.
Останалите за разглеждане дела от предходния период представляват 10.5 %
спрямо разгледаните през 2014 година дела, докато този процент за 2013 година е
11.5. Констатираната тенденция при отчета за 2014 година към устойчивост броя на
делата останали за разглеждани в следващия отчетен период се запазва.

Брой на постъпилите дела
Година

Всичко дела

Граждански дела

2013
2014
2015

1 217
1 221
1 267

897
867
881

Наказателни
дела
320
354
386

Сравнителния анализ на горната таблица показва тенденция на увеличение на
постъпилите дела, след констатираната тенденция на намаление на постъпленията
през предходните 2013 и 2014 години, както при гражданските, така и при
наказателните дела. 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.
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Брой дела за разглеждане
През отчетната 2015 година в Апелативен съд – Велико Търново е имало за
разглеждане общо 1 410 дела, от които 143 висящи в началото на отчетния период и
1 267 дела постъпили през годината.
При сравнителния анализ на последните три години е налице тенденция на
увеличение на постъпленията – 1 351 дела за 2013 година, спрямо 1 373 дела за 2014
година и 1 410 дела за 2015 година.
Година

Всичко дела за
разглеждане
1 351
1 373
1 410

2013
2014
2015

Граждански дела

Наказателни
дела
346
388
418

1 005
985
992

По видове:

Възз.
гр.дела

Възз.
т. дела

1

2

Ч. гр. II
инст.
разгл.
без ж.
ж. за
Възз.
бавност бавност н. дела
3

4

Ч. нак.
дела II
инст.

Ч. нак.
дела по
чл. 243
НПК

Адм.
нак.
дела

6

7

8

5

Общо
9

2013

216

250

535

4

142

173

29

2

1351

2014

191

247

535

12

153

215

19

1

1373

2015

188

223

576

5

146

185

34

2

1410

Висящи дела в края на отчетния период.
В края на отчетния период несвършени са останали 179 дела, който показател е
завишен спрямо 2014 г., тогава 143 и 152 през 2013 г. Това се дължи изключително на
големия брой постъпили през м. ноември и декември дела 229.
Година
2013
2014
2015

Общо останали
дела
152
143
179

Граждански дела
118
111
114

Наказателни
дела
34
32
65
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ІІ.1. Брой на постъпилите дела. Брой дела за разглеждане.
Граждански и търговски дела
Брой дела за разглеждане към 01.01.2015 год.
В началото на 2015 г. в Апелативен съд - Велико Търново са останали
несвършени от предходната година общо 111 въззивни граждански, въззивни
търговски и въззивни частни граждански и търговски дела срещу 118 през 2014 г. и
срещу 108 през 2013 г. Несвършените 111 броя дела по вид са както следва: въззивни
граждански дела - 37, въззивни търговски - 58 и въззивни частни - 16.

Брой на постъпилите дела
Общо постъпили през годината въззивни граждански и търговски дела
през отчетния период са 881 срещу 867 през 2014 г. и 897 през 2013 г.
В сравнение с общо постъпилите през 2014 г. 867 въззивни граждански,
търговски и частни дела, постъплението през 2015 г. е увеличено на 881 или с 14,
което представлява увеличение с 1.59 %. При съпоставяне общия брой постъпили
дела през 2015 г. - 881, през 2014 г. - 867 с постъпилите през 2013 г. – 897 - следва да
се отчете, че през 2015 г. са постъпили повече граждански и търговски дела за
разглеждане в сравнение с предходната година, но по-малко от делата през 2013 г.
Постъпилите през отчетната година въззивни граждански дела са 151 спрямо
150 през 2014 г. и 165 за 2013 г., въззивните търговски дела са 165 спрямо 195 през
2014 г. и 207 през 2013 г. и въззивните частни граждански и търговски дела – 560
срещу 510 за 2014 г. и 521 за 2013 г. Постъпилите жалби за бавност са 5 срещу 12
през предходния период и 4 за 2013 г.
Постъплението на въззивните граждански дела за 2015 г. е 151 срещу 150
за 2014 г. и 165 за 2013 г., или с 1 повече от 2014 г. и 14 по-малко в сравнение с 2013
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
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по исковете по чл. 45 - 49 от ЗЗД за обезщетение от непозволено увреждане – 14
спрямо 13 през 2014 г. и 14 през 2013 г.
При исковете по чл. 2 от ЗОДОВ също е налице устойчивост - 22, спрямо 23
през 2014 г. и 21 през 2013 г.
Делата

за

заплащане

на

обезщетение за

неизпълнение на

договорни

задължения по чл. 79 от ЗЗД бележат намаление - 21 спрямо 34 през 2014 г. и 31 през
2013 г.
Намаление се наблюдава и при делата, образувани по исковете по чл. 55 - 59
ЗЗД – за неоснователно обогатяване 7 спрямо 12 през 2014 г. и 12 през 2013 г.
През отчетния период значителен дял заемат разгледани установителни искове
по чл. 422 от ГПК, при които е налице увеличение - 72 спрямо - 51 през 2014 г. Жалби
срещу разпределение на суми по изпълнителни дела по чл. 463 от ГПК са 24 спрямо
30 през 2014 г. и 21 броя през 2013 г.
Тенденция на увеличение се наблюдава при дела, 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.) – 15 срещу
7 през 2014 г. и 18 през 2013.
При въззивните търговски дела – постъпили за 2015 г. са 165 спрямо 195
през 2014 г. и 207 за 2013 г., намалението е с 30 броя спрямо 2014 г. и 42 бр. спрямо
2013 г. Тези данни водят до извода за намаление на броя на търговските дела в
сравнение с предходната 2014 година.
Това се дължи на обстоятелството, че през този период е налице намаление на
производствата по несъстоятелност – 17 спрямо 23 през 2014 г. и 25 дела за 2013 г.,
които преминават през различни фази, а резултат от тях са последвалите
предявявания на отменителни искове по чл. 646 - 647 от ТЗ, които са се увеличили в
сравнение с предходната година - 10 спрямо 7 през 2014 г. и 13 през 2013 г.
Делата по искове по Кодекса за застраховането също са се увеличили – 18
спрямо 8 през 2014 г. и 20 през 2013 г.
Налице е тенденция обаче на увеличаване на постъплението на въззивни
частни граждански и търговски дела, през отчетната 2015 г. са 560 спрямо 510
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през 2014 г. и 521 през 2013 г. Налице е увеличение на делата с 50 броя в сравнение
с 2014 г., и с 39 спрямо 2013 г.
Структурата на постъпилите за разглеждане през 2015 г. въззивни частни
дела показва, че продължава да е голям броят 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 – 55 бр., също 55 броя през
2014 г. и 86 броя през 2013 г. Следват делата, по които съдът се е произнасял по
повдигната препирня за подсъдност – 18 броя или определяне на друг равен по
степен съд, който да разгледа предявен иск – 88 броя срещу 118 броя през 2014 г. и
също 88 броя през 2013 г., а след тях са делата, които са имали предмет обжалване
на определения за прекратяване или спиране на производството по делото.
Все повече са и делата, свързани с обжалване на действията на съдебен
изпълнител – 86 спрямо 41 през 2014 г. и 50 през 2013 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 9 броя спрямо 20
броя през 2014 г. и 28 броя през 2013 г.
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 28 жалби срещу определения, свързани с
производство по несъстоятелност по реда на чл. 613а от ТЗ и чл. 729 от ТЗ спрямо 24
през 2014 г. и 27 такива жалби през 2013 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, тъй като все повече
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съдии, в т.ч. и от районните съдилища се отвеждат от разглеждане на делата,
завеждани предимно от едни и същи лица.
Образуваните през годината 5 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 - 23 несвършени, 73 постъпили или общо
за разглеждане 96 срещу 115 през 2014 г. и 107 през 2013 г.;
- Окръжен съд - Габрово – 15 несвършени, постъпили 33 или общо за
разглеждане 48 срещу 63 през 2014 г. и 49 през 2013 г.;
- Окръжен съд - Ловеч – 14 несвършени, новопостъпили 52 или общо за
разглеждане 66 срещу 46 през 2014 г. и 54 през 2013 г.;
- Окръжен съд - Плевен – 23 несвършени, 73 новопостъпили или общо за
разглеждане - 96 срещу 113 през 2014 г. и 120 през 2013 г.;
- Окръжен съд - Русе – 20 несвършени, постъпили 84 или общо за
разглеждане - 104 срещу 98 през 2014 г. и 134 през 2013 г.
Обобщени тези статистически данни за въззивните граждански и търговски дела
показват 95 несвършени дела в началото на отчетния период, постъпили 316 или
общо за разглеждане 411 срещу 93 несвършени дела в началото на отчетния период,
постъпили 345 или общо за разглеждане 438 през 2014 г., при 94 несвършени дела в
началото на отчетния период, постъпили 372 или общо за разглеждане 466 за 2013 г.
общо за петте окръжни съдилища в апелативния район.
В началото на отчетния период е имало 16 висящи несвършени въззивни
частни дела срещу 25 висящи несвършени дела през 2014 г. и 14 висящи несвършени
от този вид дела през 2013 г., постъпили съответно от Окръжен съд – Велико Търново,
Окръжен съд – Габрово, Окръжен съд – Плевен и Окръжен съд – Ловеч, или всичко
частни граждански дела - ІІ инстанция за разглеждане - 560 срещу 535 през 2014 г. и
535 през 2013 г.
От останалите в началото на отчетния период несвършени 16 броя дела от
Окръжен съд – Велико Търново са 6, от Окръжен съд – Ловеч - 2, от Окръжен съд –
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Плевен - 2, от Окръжен съд – Русе - 4, изпратени по подсъдност от Софийски градски
съд - 1, районни съдилища -1.
През 2015 г. в Апелативен съд – Велико Търново са постъпили частни
граждански и търговски дела втора инстанция общо 560 и 5 жалби за бавност спрямо
510 въззивни частни граждански дела и 12 жалби за бавност през 2014 г. и 521
въззивни частни граждански дела и 4 жалби за бавност през 2013 г. Налице е
чувствително намаление на жалбите за бавност в сравнение с предходната година.
В тази бройка следва да отчетем и постъпилите за разглеждане 12 въззивни
частни дела по чл. 274, ал. 2 ГПК след изменението на разпоредбата (Д.В., бр.
50/2015 г.).
Разпределени

по

окръжни

съдилища

постъпилите

въззивни

частни

граждански и търговски дела са, както следва:
- Окръжен съд - Велико Търново - 120 срещу 98 през 2014 г. и 107 през
2013 г.;
- Окръжен съд - Габрово - 100 срещу 64 през 2014 г. и 43 през 2013 г.;
- Окръжен съд - Ловеч - 82 срещу 74 през 2014 г. и 73 през 2013 г.;
- Окръжен съд - Плевен - 132 срещу 153 през 2014 г. и 149 през 2013 г.;
- Окръжен съд - Русе - 88 срещу 92 през 2014 г. и 116 за 2013 г.
От стоящите общо за разглеждане въззивни частни граждански и търговски
дела по окръжни съдилища резултатите са, както следва:
- Окръжен съд - Велико Търново - 126, разгледани 97;
- Окръжен съд - Габрово - 100, разгледани 94;
- Окръжен съд - Ловеч - 84, разгледани 77;
- Окръжен съд - Плевен – 134, разгледани 131;
- Окръжен съд - Русе – 92, разгледани 90.
Постъпилите през отчетната година жалби за бавност са общо 5 броя, от които
1 от Окръжен съд – Велико Търново, 2 от Окръжен съд – Ловеч, 1 бр. от Окръжен съд
– Русе и 1 бр. от Окръжен съд – Плевен. Няма постъпила жалба за бавност от
Окръжен съд - Габрово.

Брой дела за разглеждане
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През отчетната година са постъпили общо въззивни граждански и
търговски дела - 881 спрямо 867 през 2014 г. и 897 за 2013 г. или е налице
тенденция на увеличение в сравнение с предходната година.
Към бройката на постъпилите за разглеждане дела – 881, следва да се прибавят
и останалите в началото на периода висящи дела 111 или всичко дела за разглеждане
са били 992 срещу 985 през 2014 г. и 1 005 през 2013 г.
В сравнение с 2014 г., когато са стояли за разглеждане 985 броя дела е налице
увеличение от 7 броя дела. През 2013 г. са стояли за разглеждане общо 1 005
граждански дела и спрямо тази година е налице намаление на делата с 13 броя.
Разгледаните въззивни граждански дела през отчетния период са били 188,
спрямо 191 през 2014 г. и 216 през 2013 г., като е налице тенденция на намаляване на
общия брой разгледани въззивни граждански дела.
Такава тенденция се наблюдава и при разгледаните въззивни търговски
дела, които през 2015 г. са били 223, спрямо 247 през 2014 г. и 250 през 2013 г.
Стоящите за разглеждане въззивни частни граждански и търговски дела
обаче бележат значителен ръст – 576 за 2015 г. спрямо 535 за 2014 г. и същият брой
през 2013 г.

Наказателни дела
Брой дела за разглеждане към 01.01.2015 год.
В началото на отчетния период в Апелативен съд - Велико Търново са останали
несвършени от предходната година общо 32 въззивни наказателни дела срещу 34
през 2014 г. и срещу 26 през 2013 г. Несвършените 32 броя дела по вид са както
следва: въззивни наказателни общ характер дела – 26 и въззивни частни наказателни
дела – 6.

Брой на постъпилите дела
Новопостъпилите през 2015 година наказателни дела всичко са 386 при 354 за
2014 г. и 320 за 2013 година.

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА АПЕЛАТИВЕН СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2015 г.

24|212

Постъпилите през отчетния период въззивни общ характер дела за били
120, спрямо 126 за 2014 г. при 122 за 2013 г. Т. е. налице е тенденция на устойчивост
на постъпленията от този вид дела.
Броя на новопостъпилите въззивни общ характер дела през 2015 година в
Апелативен съд – Велико Търново, разгледан по окръжни съдилища е следния:
- Окръжен съд - Велико Търново – новопостъпили общо 23 броя, при 19 бр.
за 2014 г. и 17 бр. дела за 2013 г. Налице е тенденция на постепенно увеличаване на
постъпленията;
- Окръжен съд - Габрово – новопостъпили общо 11 бр. дела, при 14 бр.
дела за 2014 и 19 бр. дела за 2013 година. Тук обаче се наблюдава тенденция към
намаление на новопостъпилите дела за тригодишния период;
- Окръжен съд - Ловеч – новопостъпили са 16 бр. дела, срещу 16 бр. дела за
2014 г. и 20 броя дела за 2013 година. В този съд пък е налице тенденция на
устойчивост на постъпленията;
- Окръжен съд - Плевен – новопостъпили са 43 броя дела, при 48 броя дела
за 2014 г. и 32 броя дела за 2013 година. За този съд следва да се отчете леко
намаление към 2014 година и увеличение към 2013 година;
- Окръжен съд - Русе – новопостъпили са 29 броя дела, при 30 броя дела за
2014 г. и 36 броя дела за 2013 година. Налице е устойчивост на новопостъпилите дела
спрямо предходната година и намаление спрямо 2013 година.
Сравнителния анализ на новообразуваните дела по окръжни съдилища води до
извод, че единствено делата образувани по съдебни актове на Окръжен съд - Велико
Търново бележат трайно увеличение.
Новообразуваните през 2015 година въззивни общ характер дела в 82 от
случаите са били образувани по жалби на страните и 40 по протест на прокурорите от
съответните окръжни прокуратури. По съдилища тези данни са разпределени както
следва:
- Окръжен съд - Велико Търново - 20 бр. жалби и 3 бр. протеста;
- Окръжен съд - Габрово - 5 бр. жалби и 6 бр. протеста;
- Окръжен съд - Ловеч - 12 бр. жалби и 4 бр. протеста;
- Окръжен съд - Плевен - 26 бр. жалби и 17 бр. протеста;
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- Окръжен съд - Русе – 19 бр. жалби и 10 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 значително намаление
спрямо предходния период – общо 24 дела срещу 33 бр. дела. От тях умишлени
убийства по чл. 115 – 116 НК – 17 дела срещу 19 бр. дела за 2014 г. – намаление с 2
дела. По чл. 123 – 124 НК причиняване на смърт по непредпазливост – общо 7 дела,
увеличение спрямо 2014 г., когато този вид дела са били 3 бр. дела. По чл. 142 НК –
„Отвличания и противозаконно лишаване от свобода” са разгледани 6 дела при 7 през
2014 г., по чл. 149, ал. 5 НК „Разврат” е разгледано 1 дела и по чл. 152, ал. 4 НК - 1
дело, По чл. 149, ал. 5 НК са постъпили 3 бр. дела за 2014 г.
Глава пета от НК – „Престъпления против собствеността” - разгледани са
общо 21 дела срещу 31 бр. дела за 2014 г. с десет дела по-малко. Налице е
значително намаление на постъпленията на този вид дела. От тях „Грабеж” – чл. 199
НК – 18 дела срещу 26 бр. дела за 2013 г. срещу 18 бр. дела срещу за 2013 г.
„Присвоявания” – 1 дело по чл. 203 и чл. 206, ал. 4 НК срещу 4 бр. дела спрямо 2014
г. „ Изнудване” по чл. 213а – 1 дело срещу 1 бр. дело спрямо 2013 г.
Глава шеста от НК – „Престъпления против стопанството” – по тази глава
е налице устойчивост на престъпленията – 14 дела срещу 13 бр. дела за 2014 г. срещу
16 бр. дела 2013 г. Престъпления против митническия режим „по чл. 242 НК” – 4 дела
спрямо 1 дело за 2014 г., „Паричната и кредитна система по чл. 244, 248, 248а, 249 и
252 НК” – 9 дела срещу 11 бр. дела за 2014 г. спрямо 15 бр. дела за 2013 г. Очертава
се намаляване на постъпленията.
Глава седма от НК – „Престъпления против финансовата, данъчната и
осигурителна система” – по чл. 253, 254б, 255, 256 и 257 разгледани са общо 12
дела срещу 15 дела за 2014 г.. дела спрямо 19 бр. дела за 2013 г.
Глава осма от НК – „Престъпления против дейността на държавните
органи и обществени организации” са разгледани общо 8 дела срещу 11 бр. дела
за 2014 г. и срещу 15 бр. дела за 2013 г. От всичките разгледани от тази глава дела
по чл. 278 НК „Престъпления против реда и управлението” са разгледани з дела
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спрямо 4 дела за 2014 г. и 5 бр. дела за 2013 г. По чл. 282 НК, „Престъпления по
служба” е разгледано 1 дело, като за 2014 г. са разгледани 3 дела срещу 2 бр. дела за
2013 г., по чл. 301 – 307а НК „Подкуп” – 4 дела, колкото и през 2014 г. срещу 8 бр.
дела спрямо за 2013 г.
Глава девета от НК – „Документни престъпления” по чл. 308 – 319 НК е
разгледано 1 дело, колкото и през 2014 г. срещу 3 бр. дела за 2013 г.
По глава девета „а” от НК- „Компютърни престъпления” не са постъпвали
през 2015 г.
Глава десета от НК – „Престъпления против реда и общественото
спокойствие” – чл. 321 НК не са постъпвали дела, при разгледано 1 бр. дело за 2014
г., колкото и през предходния период.
Глава единадесет от НК – „Общоопасни престъпления” са постъпили за
разглеждане общо 34 дела – през 2014 г. те са 46 бр. дела, през 2012 г. са разгледани
общо 33 бр. дела – след значително увеличение през предходната година, през
настоящата е налице връщане към нивата от 2013 г. От тях по чл. По чл. 342 - 343 НК
„ Престъпления по транспорта и съобщенията” – 27 дела срещу 39 дела за 2014 г. и 23
разгледани през 2013 г. Престъпления против народното здраве” по чл. 354а НК – 6
дела срещу 7 бр. за 2014 г. дела и за 2013 г. - 9 бр.
Изложените данни сочат на относителна равномерност на постъплението на
въззивни наказателни общ характер дела през тригодишния период – 120 за 2015 г.,
126 за 2014 година и 122 за 2013 година. Тази устойчивост 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.
През 2015 г. в Апелативен съд – Велико Търново са постъпили 179 въззивни
частни наказателни дела, спрямо 208 за 2014 г. и 168 за 2013 г. Налице е
неустойчивост на постъпленията от този вид дела, като след рязкото постъпване през
2014 г., през отчетния период е налице връщане към нивата от 2013 г.
През отчетната година са постъпили и 34 въззивни частни наказателни
дела по чл. 243 НПК, което е близо двойно спрямо 2014 г. – тогава 19 и 29 за 2013
г. И тук отчитаме тенденция на неустойчивост на постъпленията.
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Постъпилите административни наказателни дела през 2015 г. са 2 спрямо
едно дело за 2014 г. и също 2 за 2013 г.
След измененията на НПК през 2015 г. през отчетния период постъпиха 51
дела по чл. 422, ал. 1, т. 5 от НПК.
Общо констатираното увеличение на постъпленията на делата за отчетния
период не се отнася за делата по чл. 64 и 65 НПК. Следва да се изтъкне, че този вид
дела изцяло се разглеждат от съдии от гражданското отделение при Апелативен съд –
Велико Търново. По чл. 64 НПК са постъпили, разгледани и решени 33 дела, при 47
дела за 2014 и същия брой за 2013 г., а по чл. 65 НПК – 41 дела за 2015 г. при 79 за
2014 г. и пак толкова за 2013 г. Налице тенденция към намаляване на постъпленията
на този вид дела.
През изтеклата година са образувани и седем дела за разпити на свидетели
български граждани чрез видеоконферентна връзка със съдилища от страни от ЕС.

Брой дела за разглеждане
През 2015 г. за разглеждане във Великотърновският апелативен съд са стояли
за разглеждане общо 418 наказателни дела, от които 146 бр. въззивни наказателни
общ характер дела, 185 бр. въззивни частни наказателни дела, частни наказателни
дела по чл. 243 НПК – 34 бр., 2 бр. административно наказателно дела и 51 броя
наказателни дела за възобновяване. Общия брой наказателни дела за разглеждане
през 2015 година е бил с 30 броя повече, в сравнение с 2014 г. и със 72 броя повече,
в сравнение с 2013 година. Т.е. налице е трайна тенденция за увеличение на делата
през сравнителния тригодишен период.
През отчетния период, заедно с останалите несвършени от предходния период
26 дела и постъпилите 120 дела, са стояли за разглеждане 146 въззивни
наказателни общ характер дела при 153 за 2014 г. и 142 за 2013 г.
В съда през отчетния период са постъпили 179 частни въззивни наказателни
дела и с останалите висящи 6 броя, делата за разглеждане от този вид са били 185
спрямо 215 за 2014 г. и 173 за 2013 г.
По чл. 243 от НПК са постъпили 34 дела и толкова са били за разглеждане,
при 19 за 2014 г. и 29 за 2013 г.

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА АПЕЛАТИВЕН СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2015 г.

28|212

Общия брой на частните въззивни дела и тези по чл. 243 НПК, които са стояли
за разглеждане през отчетната година е 219 дела, срещу 228 за 2014 г. и 202 дела за
2013 г.
Две са били административно наказателните дела за разглеждане,
колкото са и постъпили, при 1 брой за 2014 г. и 2 бр. за 2013 г.
Колкото са постъпили – 51, толкова се били и разгледаните наказателни
дела за възобновяване.
Постъпилите и разгледани дела по частни жалби и протести по съдилища са
както следва :
- Окръжен съд - Велико Търново - постъпили 26 дела, разгледани и
решени 25 бр. дела;
- Окръжен съд - Габрово – постъпили и решени 19 бр. дела;
- Окръжен съд - Ловеч – постъпили 38 и решени 37 бр. дела;
- Окръжен съд - Плевен – постъпили 81 и решени 80 бр. дела;
- Окръжен съд - Русе – постъпили 42 и решени 40 бр. дела.
По видове при наказателни дела за разглеждане сравнението в тригодишния
период изглежда така:
Година

ВНОХ

ВЧНД

ВЧНД

АНД

чл.243

НД за
възобнов.

НПК
2013

142

173

29

2

0

2014

153

215

19

1

0

2015

146

185

34

2

51

Анализирайки горните цифри може да бъде направен извод, че увеличението на
делата за разглеждане, констатирано по-горе се дължи на увеличението на
новообразуваните дела.
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ІІ.2. Свършени дела.
Граждански и търговски дела
От разгледаните през отчетната година 992 общо въззивни граждански и
търговски дела свършени са - 878 спрямо 874 през 2014 г. и 887 за 2013 г. или е
налице тенденция на увеличение в сравнение с предходната година.
От стоящите за разглеждане въззивни граждански дела са свършени 157, от
които 100 в тримесечен срок, което представлява 64 %. През 2014 г. са свършени 154
дела, от тях приключили в тримесечен срок 106, което представлява 69 %. През 2013
г. от разгледаните 216 броя въззивни граждански дела са свършени 175, от тях
приключили в тримесечен срок са 119 дела, което представлява 68 %.
В сравнение с предходната година бързината на правораздаването при
въззивните граждански дела е незначително намалена. Следва да се отбележи, че
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, което доведе и до по-ниския процент на свършени дела в
тримесечен срок спрямо 2014 г. И през отчетната година

делата по Закона за

отнемане на имущество, придобита от престъпна дейност (отм.), чието постъпление се
е увеличило почти двойно, се отличават с фактическа и правна 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. октомври 2014 г. гражданско и търговско
отделение работи в намален състав.
Обжалвани са били 86 дела, спрямо 85 през 2014 г. и 112 дела през 2013 г.
От стоящите за разглеждане през 2015 г. въззивни търговски дела 223 са
свършени 189, от тях в тримесечен срок са приключили 125, което представлява 66
%. За сравнение през 2014 г. от стоящите за разглеждане 247 дела са свършени 189,
а от тях в тримесечен срок са приключили 120, което представлява 63 %. През 2013
г. от 250 въззивни търговски дела са свършени 198, а от тях в тримесечен срок са
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приключили 144, което представлява 73 %. Тук следва да се отбележи, че по делата
за несъстоятелност в повечето случаи се допуска съдебно-икономическа експертиза от
въззивната инстанция, което неминуемо води до забавяне продължителността на
разглеждане на делата.
Обжалвани са били 109 дела.
През отчетния период са приключили 527 броя въззивни частни граждански
и търговски дела спрямо 519 въззивни частни граждански и търговски дела през
2014 г. и 510 бр. през 2013 г. Намалели са жалбите за бавност - 5 спрямо 12 жалби за
бавност през 2014 г. и 4 жалби за бавност през 2013 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 тримесечен
срок за всички дела, по всички въззивни частни дела съдебния акт е изготвен в пократък срок, предимно едномесечен.
За 2015 г. в Апелативен съд – Велико Търново общо са свършени 878 въззивни
граждански и търговски дела, в това число и въззивни частни граждански и търговски
дела, от които 757 са приключили в тримесечен срок, което представлява 86 %, като
този процент също 86 % е отчетен през 2014 г., спрямо 88 % през 2013 г.
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.
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.
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- 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 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 2015 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
От всичките 418 наказателни дела за разглеждане са свършени 353 дела, а от
тях в тримесечен срок 317 дела, което представлява 90 %, при 356 за 2014 г., от
които 324 в тримесечен срок (91 %) и 312, от които 284 или 91 % в тримесечен срок.
Този процент е почти постоянен през тригодишния сравнителен период (с разлика от
1 %).
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От разгледаните през отчетната година 146 въззивни наказателни общ
характер дела са свършени 109, от които 88 дела са решени в срок до три месеца,
което представлява 81 % или 4 % по-бързо правораздаване спрямо предходната
година, когато приключените в тримесечен срок въззивни наказателни общ характер
дела са били 77% от свършените дела – 127 на 98 дела, при 115 на 92 през 2013 г.
От разгледаните 185 въззивни частни наказателни дела са свършени 173
броя, от които 168 дела в тримесечния срок или 97%. По тези дела бързината на
производството е почти постоянна величина в тригодишния период – 99 % през 2014
г. (209 към 206) и 97 % (166 - 161) през 2013 г.
Делата по чл. 243 НПК – 34 бр. на 100 % са приключили в едномесечен
срок, каквато е тенденцията през последните три години.
От разгледаните през 2015 година във връзка с новите правомощия на
апелативните съдилища по глава тридесет и трета от НПК, въведени със ЗИД на НПК
от 09.06.2015 година 51 наказателни дела за възобновяване са свършени 37 броя
дела, 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. Тук следва да се отбележи, че голяма част от тези дела,
след изменението на НПК, бяха прекратени от Върховен касационен съд на Република
България и изпратени по компетентност на Апелативен съд – Велико Търново и то
преди съдебната ваканция. Този факт е причина за ниския процент на делата
приключени в тримесечен срок от този вид.
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 878 дела с акт по същество са
приключили – 820 дела, което съставлява 93.5 %, т.е. само 6.5 % или 58 дела са
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прекратени. За сравнение през 2014 г. от 874 свършени дела – 810 (92.5 %) са
приключили с акт по същество. За 2013 г. тези данни са 887 към 812 (91.5 %).
През отчетната 2015 г. от свършените 157 въззивни граждански дела с акт
по същество за приключили 148. Данните за това съотношение през 2014 г. показват
154 спрямо 146 и за 2013 г. – 175 спрямо 168 дела.
От свършените 189 въззивни търговки дела с акт по същество са
приключили 176. За сравнение през 2014 г. от свършените от този вид 189 дела с акт
по същество са приключили 171. За 2013 г. тези данни са 198 към 179.
От разгледаните въззивни частни дела – граждански и търговски, свършени
през 2015 г. са 527, от които с акт по същество 491, спрямо 481 за 2014 г. и 461 през
2013г.
С акт по същество са приключили всички свършени жалби за бавност.
От решените с акт по същество 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 %. През 2014 г. с акт по
същество са приключили 317 въззивни граждански и търговски (без частни
граждански и търговски) дела, 208 от тях са приключили с резултат решението на
първата инстанция потвърдено, което представлява 65.62 % спрямо 198 през 2013 г.,
което представлява 60.11 %.
Налице е увеличение на изменените от въззивната инстанция съдебни актове.
Изменени отчасти са решенията по 67 дела срещу 48 дела през 2014 г. и срещу 83
дела през 2013 г. В повечето случаи се е достигнало до изменение на решението на
първоинстанционния съд, поради събрани от въззивния съд нови доказателства,
включително и експертизи.
Налице е увеличение на отменените съдебни актове на първата инстанция. По
55 дела решението е отменено изцяло и е постановено ново решение по същество
спрямо 43 дела през 2014 г. и 49 дела през 2013 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.
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По 18 дела за 2015 г. спрямо същият брой през 2014 г. и 17 дела през 2013 г.,
решението на първоинстанционния съд е обезсилено. Налице е тенденция на
устойчивост сравнение с предходната година. Тези дела представляват 5.2 % 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 2015 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 2015 г. са стояли за разглеждане дела, постъпили от Окръжен съд –
Велико Търново - 96 въззивни граждански и търговски дела, 130 въззивни частни
граждански и търговски дела и една жалба за бавност. През 2014 г. от този съд са
стояли за разглеждане 115 въззивни граждански и търговски дела, 103 частни
граждански и търговски дела и 3 жалби за бавност (в т. ч. останалите висящи от
предходната година). Налице е намаление в постъплението на въззивните граждански
и търговски дела и увеличение на въззивните частни дела. От стоялите за
разглеждане дела са свършени 79 въззивни граждански и търговски дела и 17 са
останали несвършени. Разгледани са 100 частни жалби и са останали неразгледани в
края на отчетния период 30. От свършените въззивни граждански и търговски дела
със съдебен акт по същество потвърдени са решенията по 38, което представлява 50
% при 57.60 % през 2014 г. Решението е отменено изцяло по 15 дела, решението е
изменено отчасти по 17 дела и решението е обезсилено по 6 дела. Разгледана е една
жалба за бавност, която е оставена без уважение.
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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 2015 г. са стояли за разглеждане дела постъпили от Окръжен съд –
Габрово – 48 въззивни граждански и търговски дела, 100 въззивни частни
граждански и търговски дела. От проверените и приключили с произнасяне по
същество 40 съдебни решения и 94 определения, са потвърдени 23 решения, което
представлява 57.50 % спрямо 60.42 % през 2014 г., отчасти изменени са 10 акта, а
изцяло отменени – 4. Обезсилени са 3 съдебни акта. Няма постъпила жалба за
бавност. С прекратяване на производството са приключили 2 въззивни граждански и
търговски дела и 6 са останали несвършени в края на отчетния период.
През 2015 г. са стояли за разглеждане дела постъпили от Окръжен съд –
Ловеч - 66 въззивни граждански и търговски дела, 84 въззивни частни граждански и
търговски дела и 2 жалби за бавност. От проверените и приключили с произнасяне по
същество 54 решения и 77 определения са потвърдени 33 решения, което
представлява 61.11 % срещу 65.63 % през 2014 г. По 8 дела са изменени решенията,
изцяло отменени са 9. Обезсилени са 4 съдебни акта. Постъпилите 2 жалби за бавност
са оставени без уважение. С прекратяване на производството са приключили 6 и са
останали несвършени в края на отчетния период 6 дела.
През 2015 г. са стояли за разглеждане дела постъпили от Окръжен съд –
Плевен - 96 въззивни граждански и търговски дела, 139 въззивни частни граждански
и търговски дела и една жалба за бавност. От проверените и приключили с
произнасяне по същество 69 решения и 135 определения са потвърдени 41 решения,
което представлява 59.42 % срещу 58.89 % през 2014 г. По 19 дела са изменени
решенията, изцяло отменени са 8. Обезсилен е един съдебен акт. Постъпилата е една
жалба за бавност, която е оставена без уважение. С прекратяване на производството
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са приключили 6 и са останали несвършени в края на отчетния период 21 въззивни
граждански и търговски дела.
През 2015 г. са стояли за разглеждане дела постъпили от Окръжен съд –
Русе – 104 въззивни граждански и търговски дела, 95 въззивни частни граждански и
търговски дела и една жалба за бавност. От проверените и приключили с произнасяне
по същество 84 решения и 93 определения са потвърдени 48 решения, което
представлява 57.14 % срещу 65.38 % през 2014 г. По 13 дела са изменени решенията,
изцяло отменени са 19. Обезсилени са 4 съдебни акта. Постъпилата една жалба за
бавност, която е оставена без уважение. С прекратяване на производството са
приключили 5 и са останали несвършени в края на отчетния период 15 въззивни
граждански и търговски дела.
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.
Тенденция на увеличаване този показател бележи само Плевенският окръжен съд.

Наказателни дела
От свършените през отчетната година 353 наказателни дела с акт по същество
са приключили 335 или 95 % спрямо 356 към 346 (97 %) за 2014 г. и 312 към 308 (99
%) през 2013 г. 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 106 от решените 109 въззивни общ
характер дела (98 %), при 127 към 123 (97 %) за 2014 г. и 115 към 115 (100 %) през
2013 г.
163 от решените 173 въззивни частни наказателни дела през отчетната
година са решени с акт по същество, при подобни показатели и през предходните
години – 209 към 203 за 2014 г. и 166 към 162 за 2013 г.
Още по-красноречиви са показателите в тази категория и при въззивните
частни наказателни дела по чл. 243 НПК, при които от 34 свършени дела 33 са
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решени с акт по същество. Тези дела са приключили с акт по същество на 100 % и
през предходните две години – 19 към 19 за 2014 г. и 29 към 29 за 2013 г.
От тях с определение, с което съдебните актове на окръжните съдилища са
потвърдени са приключили 25 дела, по 7 дела съдебните актове на окръжните
съдилища са отменени, по едно дело е изменено определението и 1 дело е
прекратено. Процента на потвърдените съдебни актове е 73,52 % при 100 % за 2014
г. и 50% за 2013 година.
През отчетната година и 33 от решените 37 дела за възобновяване се
приключили с акт по същество.
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 22 бр. дела присъдата е била потвърдена по 6 бр. дела, по 12 бр. дела
присъдата е била изменена, по 3 бр. дела присъдата отменена изцяло и делото
върнато за ново разглеждане, по 1 бр. дело присъдата е била отменена и е
постановена нова присъда.
- Окръжен съд - Габрово – от свършените 11 бр. дела по 3 от делата
присъдата е била потвърдена, по 4 бр. по делата първоинстанционния съдебен акт е
бил изменен, по 1 бр.дело присъдата е била отменена и делото върнато за ново
разглеждане и по 3 бр. дела присъдата е отменена и е постановена нова присъда.
- Окръжен съд - Ловеч – от свършените общо 10 бр. дела присъдите са
потвърдени по 3 бр. дела, по 6 бр. дела присъдата е била изменена, по 1 бр. дела
присъдата е отменена изцяло и делата са върнати за ново разглеждане на същия съд.
Няма дела по които присъдата е отменена и е постановена нова присъда.
- Окръжен съд - Плевен – свършени общо 39 бр. дела, от които по 15 бр.
дела присъдата е била потвърдена, по 13 бр. дела присъдата е изменена, по 8 бр.
дела присъдата е отменена изцяло и делата са върнати за ново разглеждане на същия
съд, по 3 бр. дела присъдата е била отменена и била постановявана нова присъда.
- Окръжен съд - Русе – от общо свършените със съдебен акт по същество 27
бр. дела, от които 7 бр. присъди потвърдени, по 12 бр. съдебния акт е бил изменен,
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присъдата е отменена и делата са върнати върнато за ново

разглеждане. Няма дела, по които присъди са били отменени изцяло и са постановени
нови присъди. 3 броя дела са прекратени.
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 106 въззивни наказателни общ характер дела присъдите на
съответните окръжни съдилища са били потвърдени и изменени по 81 бр. дела или
76.41 % при 82.25 % за 2014 г. и 77.77 % за 2013 година. Отменените съдебни актове
са съответно 23.59 %, 17.75 % и 22.23 %.
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 граждански и търговски дела през 2015 година са само 58,
при общо свършени 878, или както отбелязахме по-горе (6.5 %).
През 2015 г. са свършени 157 въззивни граждански дела и 189 въззивни
търговски дела. През 2014 г. са свършени всичко 154 въззивни граждански дела и
189 въззивни търговски дела срещу 175 въззивни граждански дела и 198 въззивни
търговски през 2013 г.
Прекратените производства по тези видове дела са съответно 9 и 13 броя,
срещу 8 и 18 през 2014 г.
Прекратените въззивни частни дела са 36 броя срещу 38 през 2014 г. срещу 49
през 2013 г.
Преобладават случаите, в които производството по делата е прекратено, респ.
частните жалби оставени без разглеждане, поради това, че постановените съдебни
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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 18,
което представлява едва 5 % от всички свършени 353 дела.
От всичко свършени 109 въззивни наказателни общ характер дела са
прекратени – 3 (2.5 %), а прекратените въззивни частни наказателни дела са 10
от свършените през годината 173 дела.
Едно е прекратеното производство при свършените 34 такива по частните
наказателни дела по чл. 243 НПК и 4 дела за възобновяване са прекратени от
51 свършени.

ІІ. 3. Висящи дела в края на отчетния период.
Граждански и търговски дела
В края на отчетния период несвършени са останали 114 граждански и търговски
дела, който показател бележи устойчивост през последните години - 2014 г., тогава
111 и 118 през 2013 г., независимо от изключително на големия брой постъпили през
м. ноември и декември дела 155.
Най-много останали несвършени през отчетния период в сравнение с
предходните години са въззивните частни граждански и търговски дела – 49
спрямо 16 за 2014 г. и 25 за 2013 г. Това се дължи на постъпилите 114 дела от този
вид през последните два месеца от годината, от които 74 през м. декември.
34 са били останалите несвършени през 2015 г. въззивни търговски дела,
което е значително по-малко от предходната 2014 г. – тогава 58 и 52 през 2013 г.
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Останали висящи в края на периода са били и 31 въззивни граждански
дела. Като при тях също е налице тенденция на намаляване при 37 останали
несвършени дела през 2014 г. и 41 през 2013 г.
Независимо от това следва да се отбележи и факта, че в периода 01.12.2015 г.
- 31.12.2015 г. в съда са постъпили общо 94 граждански и търговски дела, като в т. ч.
9 въззивни граждански дела, 11 въззивни търговски, или общо 20, което води до
практическа невъзможност тези дела да се насрочат в открито съдебно заседание и да
приключат със съдебен акт до края на календарната 2015 г. Постъпили през този
период са 74 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 65 бр. наказателни
дела.
От тях 37 са въззивни наказателни общ характер дела, 12 частни
въззивни наказателни дела, 2 броя административни наказателни дела и 14
наказателни дела за възобновяване. Причини – основната причина се свежда до
това, че те са постъпили в края на 2015 г. В периода 01.11.2015 – 31.12.2015 година
във Великотърновски апелативен съд са новообразувани общо 74 наказателни дела.
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 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
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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 290
касационни жалби спрямо 275 касационни жалби през 2014 г. и 306 през 2013 г. Към
броя на свършените 878 обжалваните съдебни актове представляват 33.03 % срещу
31.46 % през 2014 г. и при 34.49 % за 2013 г.
Обжалваните въззивни граждански дела през отчетния период са 86,
въззивни търговски – 109, а 95 са обжалваните въззивните частни и
търговски дела.
В периода 01.01.2015 г. - 31.12.2015 г. от Върховен касационен съд на
Република България са върнати 171 граждански и търговски дела и 69 частни дела –
граждански и търговски, или общо 240 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 - 93 въззивни граждански и
търговски дела и 19 частни граждански и търговски дела, или общо 112 броя.
От въззивните граждански и търговски дела са потвърдени и недопуснати до
касационно обжалване общо 75 решения, което представлява 80.65 %. При частните
граждански и търговски дела са потвърдени и недопуснати до касационно обжалване
17, което представлява 89.47 %.
С индекс „2”- изцяло отменен, поради нарушение на материалния или
процесуалния закон, обезсилено или нищожно са върнати всичко 11 въззивни
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граждански и търговски дела, което представлява 11.83 % и два частни дела, което
съставлява 10.53 %.
По показатели индекс „3а” и „3б” - изцяло отменено или обезсилено по
обективни причини са 3 решения.
По показател индекс „4” - потвърден в една част, отменен, обезсилен поради
нарушение на материалния или процесуалния закон, върнат или не за разглеждане в
друга част са 4 граждански и търговски дела.
По показатели индекси - „5а”, „5б”, „6а”, „6б”, „7а” и „7б” няма върнати дела.
През второто шестмесечие са върнати от ВКС - 78 въззивни граждански и
търговски дела и 50 частни граждански и търговски дела.
От въззивните граждански и търговски дела 61 съдебни актове не са
допуснати до касационно обжалване (индекс „2”), което представлява 78.21 %.
При частните граждански дела 27 са потвърдени (индекс ”1”), което
представлява 54%.
По 20 частни граждански и търговски дела не е допуснато касационно
обжалване (индекс „2”), което представлява 40 %. Общо потвърдените и недопуснати
до касационно обжалване определения са 47, което представлява 94 %.
С индекс ”3а” - изцяло отменено и постановен акт по същество или върнато за
ново разглеждане са 6 решения и 2 определения, а с индекс „3б” - изцяло обезсилено,
прекратено или върнато за ново разглеждане са 5 решения и 1 определение.
По показател индекс „4” – изцяло отменено или обезсилено по обективни
причини е едно решение.
По показатели индекси - „5а” – потвърдено в една част или недопуснато до
касационно обжалване, в друга част, отменено и постановен акт по същество или
върнато за ново разглеждане - 5.
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 106 въззивни наказателни дела от общ характер.
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Обжалвани и протестирани са били 79 от тях или 74.52 %, при 77 % за 2014 година и
71.30 % за 2013 година.
Проверените от Върховен касационен съд на Република България обжалвани
въззивни съдебни актове дават следните резултати:
От върнатите през 2015 година от ВКС на РБ 96 дела по 63 от тях съдебните
актове са потвърдени или 65.63 %, при 56.79 % за 2014 г. и срещу 61.72 % за 2013 г.
Изменените в различни части съдебни актове са 19, което представлява 19.79
%, при 23 % за 2014 г. и 16 % за 2013 г.
Общият брой на отменените съдебни актове са по 14 дела или 14.58 %, при 15
% за 2014 г. и пак толкова за 2013 г.
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 завишени
спрямо предходната година. 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 2015 ГОДИНА

ВИД НА ДЕЛОТО

БРОЙ

Въззивни граждански дела

151

Въззивни търговски дела

165

Частни гражданки дела ІІ инстанция

548

Жалби за бавност

5

Частни граждански дела – чл. 274, ал. 2 ГПК

12

Общо

881

БРОЙ ПОСТЪПИЛИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

512
151

548
165

Въззивни граждански дела

Въззивни търговски дела

Частни гражданки дела ІІ инстанция

Жалби за бавност

Частни граждански дела – чл. 274, ал. 2 ГПК

45|212

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА АПЕЛАТИВЕН СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2015 г.

Съпоставка на образувани и свършени граждански дела
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ПОСТЪПИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ПО ВИДОВЕ
В АПЕЛАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2015 ГОДИНА

ВИД НА ДЕЛОТО

БРОЙ

Въззивни наказателни общ характер дела

120

Наказателни частен характер дела

0

Частни наказателни дела

179

Частни наказателни дела по чл. 243 НПК

34

Административни наказателни дела

2

Наказателни дела за възобновяване

51

Общо

386

БРОЙ ПОСТЪПИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

2

51

34
120

179

Въззивни наказателни общ характер дела

Частни наказателни дела

Частни наказателни дела по чл. 243 НПК

Административни наказателни дела

Наказателни дела за възобновяване
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ІІ. 5. Оправдателни присъди.
През 2015 година са постановени: две изцяло оправдателни присъди.
Оправдателната присъда, постановена на 09.03.2015 година, по ВНОХД №
338/2014 година, е по обвинение за извършено престъпление по чл. 244, ал. 2 от НК и
по обвинение за извършено престъпление по чл. 348б „а” от НК. Същата е отменена
от ВКС изцяло и е делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на съда от
стадия на заседанието по чл.327 от НПК.
Оправдателната присъда, постановена на 23.11.2015 година, по ВНОХД №
294/2015 година, е по обвинение за извършено престъпление по чл. 123, ал. 1 от НК.
Същата е обжалване и протестирана пред ВКС на РБ и не е влязла в законна сила.

ІІ. 6. Дела с обществен интерес – наказана престъпност.
През 2015 г. в Апелативен съд - Велико Търново са образувани и разглеждани 6
дела с висок обществен интерес.
ВНОХД № 38/2015 (Делото за убийството на 7-годишната Пламена)

чл. 105 - 125 от НК, Раздел I – „Убийство”
Делото е образувано на 18.02.2015 г. по протест на Окръжена прокуратура Русе срещу присъда на Окръжен съд - Русе, постановена по НОХД № 720/2014 г. За
съдия докладчик е определен съдия Румян Жеков. Въззивното дело е разгледано в
открито съдебно заседание на 23.03.2015 г. и е обявено за решаване. На 20.04.2015 г.
съставът е постановил решение, с което е отменил изцяло присъдата на Окръжен съд
- Русе и е върнал делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд на фазата
на съдебното заседание. Присъдата на Окръжен съд - Русе след повторното
разглеждане на делото е обжалвана от двамата подсъдими, поради което на 7
декември в Апелативен съд Велико Търново е образувано ВНОХД № 340/2015 г. със
съдия-докладчик Петя Стоянова, като първото заседание е било насрочено за януари
2016 г.
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ВНОХД № 107/2015 г. (Делото „Зелов”)

чл. 301 – 307а от НК, Раздел IV – „Подкуп”
Делото е образувано на 24.04.2015 г. по протест на Окръжна прокуратура Плевен срещу оправдателна присъда по НОХД 928/2014 г. на Окръжен съд - Плевен,
като за съдия-докладчик е определена Петя Стоянова. Делото е разгледано в три
заседания, като е отлагано два пъти поради съдебна ангажираност на защитника и за
представяне на доказателства. На 28.09.2015 г. съставът на Апелативен съд е
постановил присъда, с която е отменил присъдата на Окръжен съд - Плевен, като
вместо това е признал подсъдимия за виновен и му е определил наказание от 3
години и 6 месеца лишаване от свобода при общ режим и 8 000 лева глоба. Присъдата
е обжалвана пред ВКС.
ВНОХД 206/2015 г. (Делото „Фердинандов”)

чл. 105 - 125 от НК, Раздел I – „Убийство”
Делото е образувано на 14.07.2015 г. по жалба на подсъдимия срещу присъда
по НОХД № 637/2009 г. на Окръжен съд - Велико Търново, с която е признат за
виновен да е извършил престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 3, пр. 2, алт. 1 и т. 12, пр. 1,
вр. чл. 115 вр. чл. 29, б. (убийство на рожден син) и е осъден на доживотен затвор. За
докладчик по делото е определена съдия Теодорина Димитрова. Делото е разгледано
в открито съдебно заседание на 28 октомври 2015 г. и е обявено за решаване.
ВНОХД 235/2015 г. (Делото срещу Хуриет С. за тежка катастрофа край
Луковит)

чл. 340 - 348б от НК, Раздел II – Престъпления по транспорта и съобщенията
Делото е образувано на 24.08.2015 г. по жалба на подсъдимия срещу присъда
на Окръжен съд - Ловеч, с която е признат за виновен да е причинил смъртта на
трима души и средна телесна повреда на четвърти в резултат на допуснато ПТП в
района на Луковит и е осъден на 15 години лишаване от свобода. За докладчик по
делото е определен съдия Милчо Ванев. Делото е разгледано в открито съдебно
заседание на 19 октомври 2015 г., а на 12 ноември 2015 г. съставът на Апелативен съд
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- Велико Търново е постановил решение, с което е потвърдил присъдата на Окръжен
съд - Ловеч. Решението е обжалвано пред ВКС
ВНОХД 327/2014 г. (Делото за убийството на Мишел Коцев)

чл. 105 - 125 от НК, Раздел I – „Убийство”
Делото е образувано по протест на Окръжна прокуратура - Плевен срещу
присъда на Окръжен съд - Плевен по НОХД № 837/2014 г., с която подсъдимият е
признат за виновен да е извършил престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 6, във вр. с чл.
115 и е осъден на шест години лишаване от свобода. За докладчик по ВНОХД №
327/2014 г. е определена Петя Стоянова. Делото е разгледано в открито съдебно
заседание на 26.01.2015 г. и на 10.02.2015 г. е постановено решение, с което
присъдата на Окръжен съд - Плевен е отменена изцяло, а делото е върнато за ново
разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд. Подсъдимият е обжалвал
присъдата на Окръжен съд - Плевен след повторното разглеждане на делото и на
27.08.2015 г. в Апелативен съд Велико Търново е образувано ВНОХД № 244/2015 г.,
като за докладчик е определена Теодорина Димитрова. Делото е разгледано в открито
заседание на 26 октомври 2015 г. и е обявено за решаване.
ВНОХД 256/2014 г. (Делото „Бета - Червен бряг”)

чл. 201 - 208 от НК, Раздел III – „Присвояване”
Делото е образувано по протест на Окръжна прокуратура - Плевен срещу
присъда на Окръжен съд - Плевен, с която тримата подсъдими са признати за виновни
по повдигнатите им обвинения в престъпления и са осъдени на различни срокове
лишаване от свобода, глоби и лишаване от право да заемат държавна или обществена
длъжност, свързана с документиране движението на материали ценности. За
докладчик по делото е определена Петя Стоянова. Делото е разгледано в открито
заседание на 13 януари 2015 г. и на 17.03.2015 г. по него е постановено решение, с
което се изменя присъдата на Окръжен съд - Плевен. Подсъдимите са признати за
невинни по част от обвиненията, за което първоинстанционният съд ги е намерил за
виновни като е

намален размерът на наложените им наказания. Решението е

протестирано пред ВКС.
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ІІ.7. Медийна политика
С оглед изпълнението на Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014
- 2020 г. и предвидените в концепцията на административния ръководител конкретни
дейности, свързани за повишаване прозрачността и доверието в работата на съда,
през 2015 г. бе проведен конкурс за експерт „връзки с обществеността”, като
избраният от комисията служител встъпи в длъжност в началото на ноември 2015 г.
Ежеседмично до регионалните и кореспондентите на националните медии в
апелативния район се изпраща бюлетин с насрочените за разглеждане наказателни
дела от общ характер. До средствата за масово осведомяване се изпращат редовно
прессъобщения, свързани с разглеждани в Апелативен съд дела с обществен интерес,
както и за срещи и инициативи, в които съдът участва. През месеците ноември и
декември са изготвени и изпратени 15 такива съобщения и 8 бюлетина. Бюлетините и
прессъобщенията се изготвят по нов модел, като се използват директни вътрешни
препратки до публикувани в ЦУБИПСА присъди, решения, определения и мотиви,
които целят да улеснят максимално представителите на средствата за масово
осведомяване при подготвянето на материалите за публикация.
През декември 2015 г. започна изготвянето на проект за Единни правила за
комуникация с медиите, във връзка с който, на 18 декември 2015 г. бе проведена
среща с представители на средствата за масово осведомяване. Подготвяните правила
са съобразени с Наръчника за взаимодействие на органите на съдебната власт с
медиите, както и с изказаните становища и предложения от самите журналисти, като
приемането им е планирано за 2016 г.
През 2015 г. започна процес по разширяване и обновяване на предоставяната
информация посредством интернет-страницата на съда, бяха създадени нови раздели,
свързани с прилагането на проактивна комуникационна политика.
На 6 юли 2015 г. Апелативен съд - Велико Търново бе домакин на публично
обсъждане на предложенията за изменение и допълнение на Закона за съдебната
власт и Конституцията на Република България с участието на Министъра на
правосъдието, Председателя на ВКС, членове на ВСС и съдии от Великотърновския
апелативен съдебен район. На срещата бяха поканени и представители на медиите,
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като бе изготвено и подробно информационно съобщение. На 11.12.2015 г.
Апелативен съд - Велико Търново бе домакин на среща на членовете на ВСС от екипа
за осъществяване на реорганизацията на съдебната карта с магистрати от
апелативния район. В дискусията участваха координаторът на екипа на ВСС г-жа
Милка Итова, както и членовете на ВСС Димитър Узунов и г-н Румен Боев, както и над
40 магистрати от апелативен район Велико Търново. Съобщение с подробна
информация за дискусията и становищата на участниците бе публикувано на
страницата на съда и бе разпратено до представителите на средствата за масово
осведомяване.
През 2015 г. председателят на съда е дал три интервюта пред местни медии.

ІІ.8. Специални разузнавателни средства.
През 2015 година в изпълнение на процедурите по НПК и ЗСРС в Апелативен
съд - Велико Търново не са постъпвали искания за прилагане на специални
разузнавателни средства.

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА АПЕЛАТИВЕН СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2015 г.

ПОСТЪПИЛИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

900
890
897
880
881

870
867
860
850
2013

2014

2015

ПОСТЪПИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

400
386

300

354
320

200
100
0
2013

2014

2015

53|212

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА АПЕЛАТИВЕН СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2015 г.

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ

1005
1000
995

1005

990
985

985

992

980
975
2013

2014

2015

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ

500
400
418
388

300
346
200
100
0
2013

2014

2015

54|212

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА АПЕЛАТИВЕН СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2015 г.

ОСТАНАЛИ ВИДЯЩИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

118
116
114

118

112

114

111

110
108
106

2013

2014

2015

ОСТАНАЛИ ВИСЯЩИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

70
60
65
50
40
30
20

34

32

10
0
2013

2014

2015

55|212

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА АПЕЛАТИВЕН СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2015 г.

ОБРАЗУВАНИ ВЪЗЗИВНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

165
160
165
155
150

150
151

145
140
2013

2014

2015

ОБРАЗУВАНИ ВЪЗЗИВНИ ТЪРГОВСКИ ДЕЛА

250
200
150

207

195
165

100
50
0
2013

2014

2015

ОБРАЗУВАНИ ВЪЗЗИВНИ ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

550
540
548

530
520
510

510
521

500
490
2013

2014

2015

56|212

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА АПЕЛАТИВЕН СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2015 г.

ОБРАЗУВАНИ ВЪЗЗИВНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

126
126

124
122
120

122
120

118
116
2013

2014

2015

ОБРАЗУВАНИ ВЪЗЗИВНИ ЧАСТНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

250
200
208

150
100

179
168

50
0
2013

2014

2015

ОБРАЗУВАНИ ЧАСТНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ПО ЧЛ.243 НПК

35
30

34

25
20

28

15

19

10
5
0
2013

2014

2015

57|212

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА АПЕЛАТИВЕН СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2015 г.

58|212

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА АПЕЛАТИВЕН СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2015 г.

59|212

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 2015 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
Брой
за
свършени
разглеждане
дела

1 410

Действителна
натовареност

Брой съдии
- по ЩАТ

Брой съдии
- ЗАЕТА
численост

Отработени
човекомесеци

17

14

171

1 231

Към делата
Към
за
свършените
разглеждане
дела

8,25

7,20

При общо 992 граждански и търговски дела за разглеждане през 2015 година
средната натовареност по щат при посоченото по-горе разпределение е 7.52 дела на
месец на съдия. При стоящите за разглеждане общо 418 наказателни дела средната
натовареност по щат е била 5.81 дела на месец на съдия. Средната натовареност
по щат спрямо общия брой от 1 410 дела за разглеждане за 2015 година е
била 6.91 дела на месец на съдия.
При свършените общо 878 граждански и търговски дела средната натовареност
по щат е била 6.65 дела на месец на съдия, а при свършените общо 353 наказателни
дела средната натовареност по щат е била 4.90 дела на месец на съдия. Средната
натовареност по щат спрямо общия брой от 1 231 свършени дела през 2015
година е била 6.03 дела на месец на съдия.
При

гражданските

и

търговски

дела

за

разглеждане

действителната

натовареност е била 8.70 дела на месец на съдия, а при наказателните дела за
разглеждане – 7.33 дела на съдия на месец. Средната действителна натовареност
спрямо общия брой 1 410 дела за разглеждане през 2015 година е била 8.25
дела на месец на съдия.
При свършените граждански дела действителната натовареност е била 7.70
дела на месец на съдия, а при свършените наказателни дела – 6.19 дела на месец на
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съдия. Средната действителна натовареност спрямо общия брой от 1 231
свършени дела през 2015 година е била 7.20 дела на месец на съдия.
През 2015 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 33 дела, като е свършил 24 дела; съдия Чобанова – 106 дела за
разглеждане, свършени 99; съдия Георгиева – 100 дела за разглеждане, свършени 97
дела; съдия Делисъбева – 109 дела за разглеждане, свършени 84; съдия Попова – 94
дела за разглеждане, свършени 87; съдия Китанова – 115 дела за разглеждане –
свършени 100; съдия Даскалова – 109 дела за разглеждане – свършени 91; съдия
Маринова – 100 дела за разглеждане – свършени 90; съдия Цонев – 110 дела за
разглеждане – свършени 103; съдия Еремиев – 110 дела за разглеждане – свършени
97. Освен съдиите от гражданското и търговско отделение през годината са
разгледали и решили граждански и търговски дела и съдиите от наказателното
отделение - съдия Неделчева – 2 дела за разглеждане, свършени 2 дела; съдия Жеков
– 1 дело за разглеждане, свършено – 1; съдия Ванев – 1 дело за разглеждане,
свършено – 1; съдия Стоянова – 1 дело за разглеждане, свършено – 1; съдия
Димитрова – 1 дело за разглеждане, свършено – 1.
При наказателните дела – съдия Неделчева е имала за разглеждане 78 дела,
като е свършила 71 дела; съдия Жеков – 73 дела за разглеждане, свършени 62; съдия
Ванев – 69 дела за разглеждане, свършени 57; съдия Стоянова – 76 дела за
разглеждане, свършени 66, съдия Тошев – 3 дела за разглеждане, свършени 3 и съдия
Димитрова – 59 дела за разглеждане, свършени 34. Освен съдиите от наказателното
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отделение през годината са разгледали и решили наказателни дела и съдия Янев – 3
дела за разглеждане, свършени 3 дела; съдия Чобанова – 7 дела за разглеждане,
свършени 7 дела; съдия Георгиева – 7 дела за разглеждане, свършени 7; съдия
Делисъбева – 6 дела за разглеждане – свършени 6; съдия Попова – 1 дело за
разглеждане – свършено 1; съдия Китанова – 7 дела за разглеждане – свършени 7;
съдия Даскалова – 6 дела за разглеждане – свършени 6; съдия Маринова – 4 дело за
разглеждане – свършени 4 и съдия Цонев – 9 дела за разглеждане – свършени 9.
В обобщение, като изключа председателя на съда, при така възприетото през
2015 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 Китанова, съдия Цонев, съдия Делисъбева
и съдия Даскалова при гражданските съдии и съдия Неделчева, съдия Стоянова и
съдия Жеков при наказателните съдии.

Резултати на съдиите
Граждански и търговски дела

съдия Янко Янев е имал постъпили 33 дела, за разглеждане 33 дела, като е
свършил 24 дела, от които в тримесечния инструктивен срок – 24, или 100 %.
Няма върнати дела от инстанционен контрол.
съдия Лидия Чобанова е имала постъпили 98 дела, 106 дела за разглеждане,
свършила е 99, от които 89 или 90 % в тримесечния инструктивен срок.
Обжалваните дела са 15, от които 13 потвърдени и 2 отменени.
съдия Поликсена Георгиева е имала постъпили 92 дела, 100 дела за
разглеждане, от които са свършени 97 дела – 93 в тримесечния инструктивен срок,
или 96 %.
Обжалваните дела са 26, от които 20 потвърдени и 6 отменени.
съдия Даниела Делисъбева е имала постъпили 94 дела, разгледала е 109
дела и е свършила 84, от които 61 или 73 % в тримесечен срок.
Обжалваните дела са 25, от които 18 потвърдени, 2 изменени и 5 отменени.
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съдия Илияна Попова е имала постъпили 83 дела, 94 дела за разглеждане,
свършени 87, от които 71 или 82 % в тримесечния срок.
Обжалваните дела са 15, от които 15 потвърдени.
съдия Пенка Китанова е имала постъпили 98 дела, разгледала е 115 дела, от
които свършени са 100 – 87 или 87 % в тримесечния инструктивен срок.
Обжалваните дела са 29, от които 23 потвърдени, 5 отменени и 1 изменено.
съдия Христина Даскалова е имала постъпили 96 дела, за разглеждане 109
дела, свършила е 91, от които 73 или 80 % в тримесечния инструктивен срок.
Обжалваните дела са 24, от които 21 потвърдени, 1 изменено и 2 отменени.
съдия Галя Маринова – е имала 93 постъпили, 100 дела за разглеждане –
свършени 90, от които 82 или 91 % в тримесечния инструктивен срок.
Обжалваните дела са 24, от които 24 потвърдени.
съдия Александър Цонев е имал 98 постъпили дела, за разглеждане 110, от
които е свършил 103 – 99 или 96 % в тримесечния инструктивен срок.
Обжалваните дела са 23, от които 22 потвърдени и 1 изменено.
съдия Емануил Еремиев е имал постъпили 91 дела, разгледал е 110 дела, от
които е свършил 97, от тях 72 или 74 % в тримесечен срок.
Обжалваните дела са 31, от които 26 потвърдени и 5 отменени.

Наказателни дела

съдия Йорданка Неделчева има възложени 71 бр. наказателни дела,
разгледани са 78 бр., като са приключени 71 бр. Останали несвършени на края на
отчетния период са 7 бр. дела. От приключените дела - 63 или 89 % са в тримесечен
срок. От атакуваните съдебни актове, които са постановени от съдията Неделчева 13
са потвърдени, изменени 6 и отменени 2.
съдия Румян Жеков има възложени 64 наказателни дела, разгледани 73 бр. и
са приключени 62 бр. Останали са несвършени 11 бр. От приключените дела – 54 или
87 % са в тримесечен срок. От обжалваните съдебни актове, постановени от съдията
Жеков са потвърдени 6, изменени 5 и отменени 5.
съдия Милчо Ванев има възложени 63 бр. наказателни дела, разгледани са
69 бр. и са приключени 57 бр. Останали несвършени на края на отчетния период са 12
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бр. дела. От приключените дела 54 или 95 % са в тримесечен срок. От атакуваните
съдебни актове, постановени от съдията Ванев са потвърдени 18 потвърдени,
изменени няма, отменени 5.
съдия Петя Стоянова има възложени 68 бр. наказателни дела, разгледани са
76 бр. и са приключени 66 бр. Останали несвършени на края на отчетния период са 10
бр. От приключените дела 60 или 91 % са в тримесечен срок. От атакуваните съдебни
актове, постановени от съдията Стоянова са потвърдени 13 потвърдени, изменени 4,
отменени няма.
съдия Теодорина Димитрова има възложени 59 бр. наказателни дела,
разгледани са 59 бр. и са приключени 34 бр. Останали несвършени на края на
отчетния период са 25 бр. От приключените дела 25 или 74 % са в тримесечен срок.
От атакуваните съдебни актове, постановени от съдията Димитрова са потвърдени 2
бр. и е изменен 1 бр.
съдия Илия Тошев има възложени 3 бр. наказателни дела, разгледани са 3 бр.
и са приключени 3 бр. Останали несвършени на края на отчетния период дела няма.
От приключените дела 100 % са в тримесечен срок. От атакуваните съдебни актове,
постановени от съдията Тошев е потвърден 1 бр. и е изменен 1 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.
Като краен общ резултат от дейността на Апелативен съд – Велико
Търново за 2015 година следва да посочим, че съдиите са разгледали общо
1 410 дела, по които са провели 663 съдебни заседания, решили са общо 1
231 дела, от които 1 074 или 87 % в тримесечен срок, като са се произнесли
с акт по съществото на делото по 1 155 дела и са прекратили 76 дела.
Останалите несвършени 179 дела в края на годината съставляват само 12.7
% от всички дела за разглеждане.

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА АПЕЛАТИВЕН СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2015 г.

64|212

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА АПЕЛАТИВЕН СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2015 г.

65|212

През 2015 година, на основание чл. 114, ал. 1, т. 6 от ЗСВ и в изпълнение на
Заповеди № № 2128 и 2129/19.11.2015 г. на Председателя на Върховен касационен
съд на Република България, беше извършена проверка на начина на образуване и
разглеждане на производства по възобновяване в апелативните съдилища в страната,
в т.ч. и на Апелативен съд – Велико Търново.
Извършената проверка в Апелативен съд - Велико Търново показа следния
резултат: От началото на действие на нормата на чл. 424, ал. 1 от НПК в съда са
постъпили общо 57 преписки по Глава 33 от НПК. По 42 от тях са образувани дела по
производства по възобновяване, а в 15 от случаите са изготвени разпореждания от
председателя на съда за отказ за образуване на производства. Основните причини за
постановените откази за образуване на дела пред Апелативен съд – Велико Търново
по чл. 424, ал. 1 от НПК от председателя на съда са: подаване на искането извън
срока, подаване на искане с правно основание чл. 423 от НПК, подаване на искане за
възобновяване на акт на окръжен съд като първа инстанция, липса на посочени
конкретни основания по чл. 422, ал. 1, т. 5 от НПК, подаване от служебен защитник,
невръчено искане от другата страна от първоинстанционния съд, посочване на друго
основание за възобновяване, различно от чл. 422, ал. 1, т. 5 от НПК и др.
Проверката констатира, че разпорежданията за отказ във всички случаи са
мотивирани и компетентно изготвени. Констатираните четири случая на прекратяване
на дела от съдебни състави след тяхното образуване са незначителен брой на фона на
постановените общо 15 разпореждания за отказ. Препоръката е да се избягват такива
ситуации и да се продължи с установения прецизен ред за администриране на
производствата по възобновяване в Апелативен съд –Велико Търново.
В заключение на проверката, се отбелязва, че Апелативен съд - Велико Търново
попада в по-благоприятната група от апелативни съдилища, които трябва да
прецизират дейността на образуващите дела съдии, а не се констатира доказването на
по-висока натовареност на съдиите чрез създаването на изкуствено завишено
постъпление на дела.
В изпълнение на задълженията си по чл. 106, ал. 1, т. 6 от ЗСВ, Председателят
на Апелативен съд – Велико Търново, възложи със Заповед № 452/02.11.2015 г.
проверка на организацията на дейността на съдиите от окръжните съдилища от
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съдебния район на Апелативен съд - Велико Търново за 2015 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.
Дадени са препоръки, които основно се състоят в това да се избягват случаите
на отводи, когато такъв не е поискан от страните, когато не се посочва конкретно
фактическо основание, обуславящо „основателно съмнение” в безпристрастието на
съдията.
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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, главен
счетоводител и административен секретар, съдебен администратор 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.
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 и сграда 2, която е бивша детска градина и двете са
пренаселени и трудно могат да поемат повече обособяване на работни места, тъй
като възможностите за преустройство на съществуващите помещения са изчерпани.
Тези проблеми със сградния фонд обаче могат да се решат само от
Министерство на правосъдието, а през следващата година – 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 9 съдебни
служители.

Там

е

и

служба

„Регистратура”,

както

и

Експертът,

връзки

с
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обществеността. В съдебното деловодство страните по делата и адвокатите се
запознават с делата, поради липса на отделно помещение за четене.
Част от кабинетите се нуждаят от текущ ремонт – шпакловка, измазване,
подмяна или циклене на паркет.
Апелативен съд – Велико Търново разполага с една съдебна зала, в която
насрочва съдебните заседания на всички отделения.
Съдът има едно складово и едно архивно помещение.

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 да 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.
Компютърната техника, използвана от магистратите, е сравнително нова. През
септември 2015 година бяха подменени 10 от най-старите компютърни конфигурации,
закупени през 2005 и 2006 година. Също така бяха закупени 16 нови лазерни
двустранни принтера за подмяна на принтери от 2003 и 2004 година.
Великотърновският апелативен съд разполага с две копирни машини, които са
включени в компютърната мрежа и се използват също и като мрежови принтер и
мрежови скенер. Едната е инсталирана в деловодство и се ползва от всички
потребители на етажа, другата се ползва от магистратите.
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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 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.
На 01.10.2015 година въз основа на заповед на председателя на съда започна
създаването на пълно електронно досие на делата.
С

помощта

на

новозакупен

бърз

документен

скенер,

поставен

в

регистратурата на съда започна сканиране на всички входящи документи по дела и
създаване на пълно електронно дело. В процеса на работа беше установено, че съдът
се нуждае от още 3 документни скенера, за да се улесни работата в деловодството, но
разглеждането на искането за нова техника беше отложено от Висш съдебен съвет.
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
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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 2015 година старата допълнителна ADSL интернет линия беше сменена с
оптична линия, което подобри функционирането на интернет страницата на съда и
свързаността между деловодните програми на съдилищата в апелативния район.
През 2015 година беше въведена новата уеб-базирана 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 2015 година, беше дадено началото на инициатива 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 („Иком Сервиз”) 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
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обновяване. Предвид бързото развитие на информационните технологии и приетите
от ВСС стандарти за електронно правосъдие има необходимост от актуализиране на
системите и мрежите. Все още на някои компютри се използва операционна система
Windows XP, на която от април 2014 г. Microsoft спря поддръжката. Използването на
тази операционна система е рисково, тъй като е наличен нов софтуер, несъвместим с
нея. Липсата на актуализации, подобряващи сигурността на операционната система, я
прави уязвима за вирусни атаки и проникване на друг зловреден софтуер.
Инсталиране на по-нови операционни системи на наличните към момента компютри е
невъзможно, тъй като не

покриват

минималните

технически

изисквания

за

инсталиране на такива. Необходима е подмяна на поне част от компютърните
конфигурации.
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 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 2015
година

в съда с получената

от

Висш съдебен съвет

модерна техника

за

видеоконферентна връзка бяха осъществени видеоконферентни разпити по 5 от
образуваните 7 дела за международна помощ по чл. 474 НПК.
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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 2015 година, при утвърден щат
за 25 съдии, както следва: Председател, 2 заместник – председатели, 19 съдии и 3
младши съдии.
Действително заетите бройки в рамките на щатната численост в началото на
годината са били 22, като вакантни са били 1 щ. бр. за „съдия” и 2 щ. бр. за „младши
съдия”.
Съгласно решение на Висш съдебен съвет по Протокол № 12 от 12.03.2015 г.,
изпълняващия функциите председател на Окръжен съд - Велико Търново – Мая
Маркова, встъпи в длъжност Административен ръководител - председател на Окръжен
съд – Велико Търново, считано от 25.03.2015 г.
Считано от 20.03.2015 г., във връзка с придобиване право на пенсия за
осигурителен стаж и възраст, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ и решение на
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ВСС по протокол № 9/26.02.2015 г., Росица Динкова е освободена от длъжността
„съдия” в Окръжен съд – Велико Търново. Същата е поощрена с отличие „служебна
благодарност и грамота”, за постигнати високи професионални резултати при
изпълнение на служебните задължения.
Съгласно Заповед № 89/12.03.2015 г. на и.ф. Административен ръководител –
Председател на Апелативен съд - Велико Търново, съдия Теодорина Димитрова е
командирована за изпълнение на длъжността „съдия” в Апелативен съд, считано от
23.03.2015 г., за срок от 6 месеца, като със Заповед № 57/17.09.2015 г. на
Административния ръководител – Председател на Апелативен съд - Велико Търново,
срокът на командировката на съдия Димитрова е удължен, считано от 23.09.2016 г. до
провеждане и приключване на конкурса за свободната длъжност „съдия” във
Великотърновски апелативен съд и встъпване в длъжност на спечелилия кандидат.
С решение на ВСС по протокол № 18/08.04.2015 г. е намалена щатната
численост в Окръжен съд – Велико Търново с 2 незаети длъжности за „съдия”, считано
от дата на вземане на решението.
От 01.06.2015 г. съдия Янко Янев напусна длъжността - Заместник на
административния ръководител – заместник на председателя на Окръжен съд - Велико
Търново, на основание решение на Висш съдебен съвет по протокол № 26/20.05.2015
г., с което е избран за Административен ръководител - Председател на Апелативен
съд - Велико Търново. Считано от 01.07.2015 г. за Заместник на административния
ръководител – заместник-председател на Окръжен съд - Велико Търново е назначена
Ивелина Солакова, съгласно решение на ВСС по Протокол № 37/25.07.2015 г.
На основание решение на Висш съдебен съвет по протокол № 34/17.06.2015
г., Мария Костова и Катя Велисеева са назначени на длъжността „младши съдия”,
считано от 24.06.2015 г.
Съгласно решение на Висш съдебен съвет по протокол № 35/18.06.2015 г.,
Валери Събев напусна длъжността „младши съдия” в Окръжен съд – Велико Търново и
бе назначен на длъжност „съдия” в Районен съд - Несебър, считано от 26.06.2015 г.
През годината е приключила процедурата за периодично атестиране на съдия
Георги Драгостинов, с определена комплексна оценка от атестирането „много добра”.
Повишена в ранг „съдия ВКС и ВАС” е съдия Теодорина Димитрова.
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Всички съдии в Окръжен съд – Велико Търново, работили през отчетния
период са с продължителен юридически и съдийски стаж. Преобладаващия стаж на
голяма част от тях е съдийски. Всички съдии са с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, като
само двама - с ранг „съдия в АС”.
Окръжен съд – Велико Търново приключва 2015 г. с 23 щатни бройки за
магистрати, като от тях действително заети са 21 щатни бройки. Незаети остават 1 щ.
бр. за „съдия” и 1 щ. бр. за „младши съдия”.
Утвърденият щат на съдебните служители в Окръжен съд – Велико Търново е
от 49 служители, при наличието на следните щатове: съдебен администратор, главен
счетоводител, административен секретар, главен специалист касиер - счетоводител,
началник служба – стопанисване и управление на съдебното имущество, 2-ма
системни администратори, 3-ма завеждащи служба, 15 съдебни деловодители, 11
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.
На 14.01.2015 г. Ралица Армянова – съдебен деловодител във фирмено
отделение, напусна длъжността по нейно искане. На свободната щатна бройка беше
преназначена от Районен съд - Велико Търново Вера Матеева, считано от 23.03.2015
г. Същата работи като съдебен деловодител в наказателно отделение.
От 01.06.2015 г. длъжността „Съдебен секретар” напусна Елка Минкова.
Същата премина на работа в Окръжна прокуратура - Велико Търново.
С решение на Висш съдебен съвет по Протокол № 51/15.10.2015 г. е намалена
щатната численост на Окръжен съд - Велико Търново със свободната щ. бр. за
длъжността „съдебен секретар”, считано от дата на решението.
Във връзка с придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст
Хараламби Минчев напусна длъжността „работник поддръжка сгради – ел. техник”,
считано от 08.10.2015 г. От 16.11.2015 г. на неговото място е назначен Йордан
Димитров.
Окръжен съд - Велико Търново приключва годината с 48 щатни бройки за
служители, които са действително заети. Към настоящия момент съотношението:
магистрати/служители (по щат) е 23:48 или 1:2.08; магистрати/служители, спрямо
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щат е 21:48 или 1:2.28; магистрати/специализирана съдебна

администрация (по щат) е 23:34 или 1:1.47
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.

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. През
цялата 2015 година този щат не е бил попълнен, като до м. юни - юли съдът е работил
в намален състав от единадесет съдии, вкл. и ръководните длъжности.
На основание чл. 161, ал. 2 от Закона за съдебната власт, във връзка с решение
по Протокол № 34 от заседание на Висшия съдебен съвет, проведено на 17.06.2015 г.
– подт. 16 от т. 36, Боян Косев, е назначен и е встъпил в длъжност „младши съдия” в
Окръжен съд – Габрово на 24.06.2015 година.
На основание чл. 161, ал. 2 от Закона за съдебната власт, във връзка с решение
по Протокол № 2 от заседание на Висшия съдебен съвет, проведено на 15.01.2015 г. –
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подт. 5.4. от т. 5, Симона Миланези - Пенчева е назначена и е встъпила в длъжност
„съдия” в Окръжен съд - Габрово – гражданско отделение на 17.07.2015 г.
Щатната численост на съдебните служители от общата и специализирана
администрация на Габровския окръжен съд в края на 2015 г. е 25 - съдебен
администратор, административен секретар, главен счетоводител, експерт „Връзки с
обществеността”, ст. специалист счетоводител-касиер, системен администратор,
главен специалист „Стопанисване на съдебното имущество”, завеждащ служба
„Деловодство”, седем съдебни деловодители – по наказателни, граждански, търговски
и фирмени дела, „регистратура” и „класифицирана информация”, съдебен архиваркуриер, пет съдебни секретари, работник поддръжка сгради - огняр, призовкар и две
чистачки, като съотношението по щат съдебни служители – съдии е под 2:1, което е
под средното за равните по степен съдилища.
През отчетната година е прекратен трудовия договор с Донка Друмева - главен
счетоводител, на основание чл. 326, ал. 1 - 3 от КТ, поради изтекъл срок на
предизвестие, по молба от служителя за напускане, считано от 18.04.2015 г.
На тази длъжност е назначена, по реда на чл. 343, ал. 2 от ЗСВ, с трудов
договор по чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ, Радостина Игнатова - Пенчева, считано от
20.04.2015 г.
Работата на съдебната администрация е организирана съгласно Закона за
съдебната власт и Правилника за администрацията в съдилищата и приетите Вътрешни
правила, всички съдебни служители са с добра квалификация и професионална етика.
Те са разпределени в звена и служби, в обща и специализирана администрация, като
при тази щатна численост се е наложило през годините и се налага съвместяване на
длъжности по Класификатора, утвърден от ВСС през 2012 год.
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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.
С решение по протокол № 3/22.01.2015 г. на Висш съдебен съвет за
Административен ръководител - Председател на Окръжен съд - Ловеч е избрана
Милена Вълчева.
След направени предложения от председателя на Окръжен съд - Ловеч с
решения на Висш съдебен съвет по протокол № 13/19.03.2015 год. на основание чл.
168, ал. 2 от ЗСВ са назначени на длъжност „заместник на административния
ръководител – заместник председател” на Окръжен съд - Ловеч съдиите Евгения
Павлова, отговаряща за гражданското и търговско отделение и съдия Магдалена
Станчевска – ръководител на наказателното отделение.
През изминалата година в Окръжен съд - Ловеч са работили 13 съдии, след като
с решение по протокол № 55/27.11.2014 год. беше освободена от длъжност на
основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ съдия Антоанета Монева.
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С решение на Висш съдебен съвет по протокол № 20/22.04.2015 год. е обявен
конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване на свободната
длъжност за съдия в гражданска колегия.
Към момента на изготвяне на доклада с решение по протокол № 7/04.02.2016
год. на ВСС съдия Пламен Пенов – Административен ръководител – Председател на
Районен съд – Луковит е повишен в длъжност „съдия” в Окръжен съд - Ловеч гражданска колегия, но не е встъпил.
Към края на отчетния период незаета е и 1 щатна бройка за младши съдия,
която не беше обявена на проведения конкурс за младши съдии и младши прокурори
през 2015 год.
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”, като само съдиите - Васил Анастасов и Зорница
Ангелова са с ранг „съдия в АС”.
През отчетния период е проведено периодично атестиране на съдиите Севда
Дойнова, Иваничка Константинова и Йовка Казанджиева, на които беше определена
комплексна оценка „много добра”.
Щатната численост на съдебната администрация в Окръжен съд Ловеч е 28
щатни бройки, които са заети към настоящия момент и се разпределят както следва:
обща съдебна администрация - 8 щатни бройки, в т.ч. съдебен администратор, главен
счетоводител, системен администратор, счетоводител -касиер, шофьор, огняр работник по поддръжката и чистач – куриери – 2 бр., от които едната е и домакин и
специализирана съдебна администрация - 20 бройки, в т.ч. съдебен секретар
протоколист – 7 бр., от които един във фирменото деловодство и един изпълняващ
задълженията на деловодител в архива; съдебен деловодител – 9 бр., разпределени в
наказателното, гражданското и фирменото деловодство и призовкар – 4 бр., които
обслужват и Районен съд - Ловеч. Съдебният администратор е и служител по
сигурността на информацията, а един от съдебните деловодители завеждат
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регистратура за класифицирана информация. Системният администратор поддържа
компютърната система в регистратурата за класифицирана информация.
Съотношението между магистрати и съдебни служители в съда е 1:1.87.

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 № 37 от заседание на Висш съдебен съвет, проведено
на 25.06.2015 г. е проведено периодично атестиране на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ
с комплексна оценка от атестирането „много добра“ на Жанета Георгиева - съдия в
Окръжен съд - Плевен, с ранг „съдия АС”.
С решение по протокол № 57 от заседание на Висш съдебен съвет, проведено
на 19.11.2015 г. е проведено периодично атестиране на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ
с комплексна оценка от атестирането „много добра“ на Силвия Кръстева – съдия в
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Окръжен съд - Плевен, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
С решение по протокол № 51 от заседание на Висш съдебен съвет, проведено
на 15.10.2015 г. е проведено периодично атестиране на основание чл. 196, т. 2 от
ЗСВ, с комплексна оценка от атестирането „много добра“ на Александър Григоров Административен ръководител - Председател на Окръжен съд - Плевен, с ранг „съдия
във ВКС и ВАС”.
С решение по протокол № 60 от заседание на Висш съдебен съвет, проведено
на 03.12.2015 г. е проведено периодично атестиране на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ
с комплексна оценка от атестирането „много добра“ на Красимир Петракиев –
заместник на административния ръководител в Окръжен съд - Плевен, с ранг „съдия
във ВКС и ВАС”.
С решение по протокол № 49 от заседание на Висш съдебен съвет, проведено
на 01.10.2015 г. на основание чл. 234 от ЗСВ е повишена Жанета Георгиева – съдия в
Окръжен съд - Плевен, с ранг „съдия в АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и
ВАС”, считано от датата на вземане на решението.
С решение по протокол № 54 от заседание на Висш съдебен съвет, проведено
на 29.10.2015 г. на основание чл. 234 от ЗСВ е повишена Кристина Лалева - съдия в
Окръжен съд - Плевен, с ранг „съдия в АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС
и ВАС”, считано от датата на вземане на решението.
С решение по протокол № 34/17.06.2015 г. от заседание на Висш съдебен съвет
е назначена на основание чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ Калина Филипова на длъжност
„младши съдия в Окръжен съд - Плевен, встъпила в длъжност на 25.06.2015 г.
Щатните длъжности на съдебните служители в Плевенския окръжен съд към
01.01.2015 г., съобразно щатното разписание са 44. От тях заети са били 44
разпределени както следва: съдебен администратор, административен секретар,
главен счетоводител, главен специалист „Съдебно имущество”, главен специалист
„Счетоводител”,

главен

специалист

„Класифицирана

информация”,

системен

администратор – първа степен, системен администратор – втора степен, съдебни
секретари – 10 бр., съдебни деловодители – 14 бр., съдебен статистик, двама
архивари, шофьор, петима призовкари, трима чистачи.
На 07.01.2015 г. е назначен Михаил Георгиев на длъжност „чистач”. На
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26.03.2015 г. е назначен Петър Петров на длъжност „съдебен секретар”, след
проведен конкурс. На същата дата е преназначена Илка Ангелова от длъжност
„съдебен секретар” на длъжност „съдебен деловодител”.
На 31.03.2015 г. е прекратено трудовото правоотношение на Галина Цолова на
длъжност „съдебен секретар” в Окръжен съд - Плевен по взаимно съгласие на
страните.
На 12.05.2015 г. е назначена Цветанка Илиева на длъжност „чистач”, на
основание чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ до завръщане на титуляря.
На 29.05.2015 г. е прекратено трудовото правоотношение на Румяна Якова на
длъжност „съдебен деловодител” в Окръжен съд - Плевен по взаимно съгласие на
страните, като на 01.06.2015 г. е назначена Лиляна Михаилова на длъжност „съдебен
деловодител”, на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ.
На 09.06.2015 г. е прекратено трудовото правоотношение на Цветанка Илиева
на длъжност „чистач”, на основание чл. 325, ал. 1, т. 5 от КТ, поради завръщане на
титуляря.
На 10.07.2015 г. е назначена Десислава Гюзелева на длъжност „съдебен
секретар” в Окръжен съд - Плевен, след проведен конкурс.
На 01.09.2015 г. е прекратено трудовото правоотношение на Зоя Великова на
длъжност

„съдебен

деловодител”,

поради

придобиване

право

на

пенсия

за

осигурителен стаж и възраст.
На 28.09.2015 г. е трансформирана една щатна бройка за длъжност „съдебен
деловодител” в щатна бройка за длъжност „работник, поддръжка сгради” в Окръжен
съд - Плевен.
На 29.09.2015 г. е преназначен Михаил Георгиев от длъжност „чистач” на
длъжност „работник, поддръжка сгради”.
На 20.10.2015 г. е назначена Цветанка Илиева на длъжност „чистач”, на
основание чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ до завръщане на титуляря.
На 01.12.2015 г. е назначен Ангел Вълчев на длъжност „призовкар”, на
основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ. На същата дата е преназначена Вилма Стоянова от
длъжност „призовкар” на длъжност „чистач”.
На 30.12.2015 г. е прекратено трудовото правоотношение на Зоя Иванова, на
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длъжност „съдебен секретар” в Окръжен съд - Плевен, поради придобиване право на
пенсия за осигурителен стаж и възраст.
На същата дата е прекратено трудовото правоотношение на Здравко Йозов, на
длъжност „призовкар”, поради придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и
възраст. Същият на 30.12.2015 г. е назначен на длъжност „съдебен секретар” в
Окръжен съд - Плевен, докато бъде заета длъжността, въз основа на конкурс, като му
е възложено да изпълнява задълженията по длъжностна характеристика

на

длъжността „призовкар”.
Съотношението магистрати – съдебни служители към 31.12.2015 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.

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
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съдии.
През цялата отчетна година Окръжен съд – Русе е работил в непълен съдийски
състав.
Татяна Илиева, съдия в Районен съд - Русе, е командирована, считано от
15.06.2015 г. до провеждането на конкурс за незаетата длъжност „съдия“ и
встъпването в длъжност на спечелилия кандидат.
Всички

съдии

са

с

продължителен

юридически

и

съдийски

стаж.

Преобладаващият стаж на почти всички е съдийски. През отчетния период един съдия
е повишен в по-горен ранг „съдия във ВКС” и възнаграждение.
В Окръжен съд - Русе към 01.01.2015 г. щатната численост за съдебни
служители - обща и специализирана администрация е 52: съдебен администратор,
административен секретар, главен счетоводител, началник служба СУСИ, системен
администратор, счетоводител, съдебни секретари - 9 бр., съдебни деловодители – 11
бр., деловодител-регистратура – 2 бр., архивар, статистик, куриер, шофьор,
работници по поддръжка – 5 бр., призовкари – 7 бр. и чистачки – 6 бр.
Една щатна бройка за длъжността „призовкар” е била заета от съдебен
служител, на основание чл. 68, ал. 1, т. 4 от КТ – до провеждането на конкурс. След
провеждането му на 21.12.2015 г. е назначен класираният на първо място кандидат.
Друг призовкар от съда е пожелал да прекрати по взаимно съгласие трудовото си
правоотношение с Русенски окръжен съд поради лични причини, което е сторено на
10.12.2015 г.
На 15.10.2015 г. са съкратени от щата на съда две щатни длъжности

за

работник поддръжка.
На 10.12.2015 г. е трансформирана на 1 щатна бройка за длъжност „съдебен
деловодител" в 1 щатна бройка за длъжност „експерт – връзки с обществеността".
С

оглед по-пълното и по-ефективно използване на работното време

административното ръководство на съда е възложило на административния секретар
да изпълнява и функциите на „Служител по сигурността на информацията”, на двама
съдебни деловодители – деловодители в „Секретна регистратура”, на лицето,
изпълняващо длъжността шофьор – да бъде снабдител, завеждащият служба
„Регистратура класифицирана информация” е и деловодител, архивар е и куриер,
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главният специалист-счетоводител е и касиер и домакин. Във връзка с излизането на
съдебен служител „главен специалист-счетоводител“ в продължителен отпуск за
бременност и раждане и в съответствие на решение на ВСС по протокол №
50/06.11.2014 г., т. 62, е дадено съгласие от Висш съдебен съвет за възлагането на
функции за вътрешно заместване на съдебен служител на основание чл. 259, ал. 1,
изр. 2 от КТ – „младши специалист-статистик” да изпълнява длъжността „главен
специалист-счетоводител”, като по време на заместването изпълнява и своята работа.

VІ.2. Движение на делата в окръжните съдилища
Брой постъпили дела. Брой дела за разглеждане
Окръжен съд – Велико Търново. През отчетната 2015 година в съда е
имало за разглеждане общо 2 657 дела, от които 336 висящи в началото на отчетния
период и 2 321 дела постъпили през годината. През 2014 година в съда е имало за
разглеждане общо 2 290 дела. От тях 336 са били висящи в началото на годината и 1
954 новопостъпили. През 2013 година общият брой дела за разглеждане е бил 2 553,
от които 359 висящи и 2 194 новопостъпили. Сравнителния анализ на горната таблица
показва тенденция на увеличение на постъпленията през 2015 година в сравнение с
2013 - 2014 година.
Окръжен съд - Габрово. През отчетната 2015 година в съда е имало за
разглеждане общо 1 102 дела. От тях 94 са били висящи в началото на годината и 1
008 новопостъпили. През 2014 година в съда е имало за разглеждане общо 1 218
дела. От тях 150 са били висящи в началото на годината и 1 068 новопостъпили. През
2013 година общият брой дела за разглеждане е бил 1 302, от които 142 висящи и 1
160 новопостъпили. Налице е тенденция на намаление на постъплението.
Окръжен съд - Ловеч. През 2015 година делата за разглеждане са били
общо 1 308. От тях 152 са били висящи и 1 156 – новопостъпили. През 2014 година
делата за разглеждане са били общо 1 463. От тях 186 са били висящи и 1 277 –
новопостъпили. През 2013 г. общо делата за разглеждане са били 1 408, от които 176
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дела са били висящи и 1 232 са новопостъпили. След незначителното увеличение през
2014 година е налице значителен спад на постъплението.
Окръжен съд - Плевен. През годината в този съд са стояли за разглеждане
общо 2 762 дела. От тях 366 са били висящи и 2 396 - новопостъпили През 2014
година в този съд са стояли за разглеждане общо 3 132 дела. От тях 374 са били
висящи и 2 758 - новопостъпили. През 2013 година общо делата за разглеждане са
били 3 082 дела. От тях 430 са били висящи в началото на периода и 2 652 дела са
новопостъпили. И тук след незначителното увеличение през 2014 година е налице
значителен спад на постъплението през отчетната година.
Окръжен съд - Русе. През отчетната 2015 година в съда е имало за
разглеждане общо 2 292 дела. От тях 248 са били висящи в началото на годината и 2
044 новопостъпили. През 2014 година в съда е имало за разглеждане общо 2 497
дела. От тях 229 са били висящи в началото на годината и 2 268 новопостъпили. През
2013 година общият брой дела за разглеждане е бил 2 695, от които 337 висящи и 2
358 новопостъпили. Налице е тенденция на намаление на постъплението.
Общата тенденция за окръжните съдилища в апелативния район, с
изключение на Окръжен съд – Велико Търново, е към намаление постъплението на
делата, като общият брой на делата за разглеждане в петте окръжни съдилища
незначително е намалял в сравнение с 2014 година.
Дела за разглеждане в окръжните съдилища във Великотърновски апелативен
район:

Година

ОС - В.
Търново

ОС Габрово

ОС Ловеч

ОС -

ОС -

Плевен

Русе

Общо

2013

2 553

1 302

1 408

3 082

2 695

11 040

2014

2 290

1 218

1 463

3 132

2 497

10 591

2015

2 657

1 102

1 308

2 762

2 292

10 121
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Брой на свършените дела в края на годината
През 2015 година съдиите от Окръжен съд – Велико Търново са свършили
общо 2 304 дела. От тях в срок до три месеца са свършени 2 068 дела или 90 %.
През 2014 година са свършили общо 1 954 дела. От тях в срок до три месеца са
свършени 1 655 дела или 85 %. През 2013 година са свършили 2 221 дела. От тях в
срок до три месеца са свършени 1 966 дела или 89 %. Налице е увеличение на
добрия показател за срочност с 5 пункта.
Окръжен съд - Габрово. През 2015 година общият брой на свършените дела
е 982 (681 граждански и 301 наказателни), от които 914 или 93 % в срок до 3
месеца.
Спрямо общия брой дела за разглеждане свършените 1897 дела съставляват
89.11 %. В края на отчетния период са останали несвършени 120 дела.
През 2014 година общият брой на свършените дела е бил 1 125 (831
граждански и 294 наказателни), от които 1 035 или 95 % в срок до 3 месеца. Спрямо
общия брой дела за разглеждане свършените 1 218 дела са съставлявали 84.98 %. В
края на отчетния период са останали несвършени 93 дела.
През 2013 година общият брой на свършените дела е бил 1 152 (784
граждански и 368 наказателни), от които 1 064 или 92 % в срок до 3 месеца. Спрямо
общия брой дела за разглеждане 1302 свършените дела са съставлявали 88.45 %. В
края на отчетния период са останали несвършени 150 дела. Също е запазена
традицията за много добра срочност при разглеждането на делата.
Съдиите от Окръжен съд - Ловеч са свършили през 2015 година общо 1 140
дела. От тях в срок до три месеца са свършени 1 056 дела или 93 % . През 2014
година са свършили общо 1 311 дела, от които в срок до три месеца са свършени
общо 1 167 дела или 89 %. През 2013 година са свършили общо 1 222 дела, от които
в срок до три месеца са свършени общо 1 080 дела или 88 %. Отчита се
подобряване на този статистически показател спрямо 2014 година с 4 пункта.
Окръжен съд - Плевен. През 2015 година общият брой на свършените дела
е 2 437, от които 2 236 или 92 % в срок до 3 месеца.

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА АПЕЛАТИВЕН СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2015 г.

90|212

През 2014 година общият брой на свършените дела е бил 2 789, от които 2
568 или 92 % в срок до 3 месеца.
През 2013 година общият брой на свършените дела е бил 2 776, от които 2
504 или 90 % в срок до 3 месеца.
В края на отчетния период са останали несвършени 325 дела. Също е запазена
традицията за много добра срочност при разглеждането на делата.
Съдиите от Окръжен съд - Русе са свършили през 2015 година общо 2 043
дела. От тях в срок до три месеца са свършени 1 886 дела или 92 % . През 2014
година са свършили общо 2 249 дела. От тях в срок до три месеца са свършени 2 061
дела или 92 %. През 2013 година са свършили общо 2 466 дела, от които 2 286 или
93 % 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.

Брой на решените дела с акт по същество
В Окръжен съд – Велико Търново са били решени с акт по същество общо 1
963 дела, от които 1 475 граждански и 488 наказателни дела, през 2014 година са
били решени с акт по същество общо 1 690 дела, от които 1 264 граждански и 426
наказателни дела, спрямо 1 940 - през 2013 година, от които 1 401 граждански и 539
наказателни дела.
В Окръжен съд – Габрово са били решени с акт по същество общо 814 дела,
от които 541 граждански и 273 наказателни дела, през 2014 година са били решени с
акт по същество общо 928 дела, от които 671 граждански и 257 наказателни дела,
спрямо 1 010 - през 2013 година, от които 691 граждански и 319 наказателни дела.
В Окръжен съд – Ловеч през 2015 година са били решени с акт по същество
общо 980 дела, от които 639 граждански и 341 – наказателни дела, спрямо 1 169 дела
за 2014 година, от които 749 граждански и 420 – наказателни дела и 1 134 дела за
2013 година, от които 692 граждански и 442 наказателни дела.
В Окръжен съд - Плевен през 2015 година са били решени с акт по същество
общо 2 142 дела, от които 1 235 граждански и 907 – наказателни дела, спрямо 2 415
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дела, от които 1 370 граждански и 1 045 – наказателни дела, за 2014 година и спрямо
2 148 дела, от които 1 271 граждански и 877 наказателни за 2013 година.
В Окръжен съд – Русе през 2015 година са били решени с акт по същество
общо 1 754 дела, от които 1 165 граждански и 589 – наказателни, спрямо 1 967 дела,
от които 1 302 граждански и 665 – наказателни за 2014 година и 2 163 дела, от
които 1 534 граждански и 629 наказателни дела за 2013 година.
При всички окръжни съдилища има намаление на свършените дела спрямо
предходната 2014 година, вкл. и на свършените с акт по същество, с изкл. на Окръжен
съд – Велико Търново, 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 341 дела, от
които 255 граждански и 86 наказателни дела, през 2014 година са били прекратени
общо 264 дела, от които 181 граждански и 83 наказателни дела, спрямо 281 - през
2013 година, от които 281 граждански и 191 наказателни дела.
В Окръжен съд – Габрово са били прекратени общо 168 дела, от които 140
граждански и 28 наказателни дела, през 2014 година са били прекратени общо 197
дела, от които 160 граждански и 37 наказателни дела, спрямо 142 - през 2013 година,
от които 93 граждански и 49 наказателни дела.
В Окръжен съд – Ловеч през 2015 година са били прекратени общо 160
дела, от които 128 граждански и 32 – наказателни дела, спрямо 142 дела за 2014
година, от които 112 граждански и 30 – наказателни дела и 88 дела за 2013 година,
от които 68 граждански и 20 наказателни дела.
В Окръжен съд - Плевен през 2015 година са били прекратени общо 295
дела, от които 160 граждански и 135 – наказателни дела, спрямо 374 дела, от които 1
181 граждански и 193 – наказателни дела, за 2014 година и спрямо 628 дела, от
които 458 граждански и 170 наказателни за 2013 година.
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В Окръжен съд – Русе през 2015 година са били прекратени общо 289
дела, от които 229 граждански и 60 – наказателни, спрямо 282 дела, от които 227
граждански и 55 – наказателни за 2014 година и 303 дела, от които 237 граждански
и 66 наказателни дела за 2013 година.

Висящи дела в края на отчетния период
Окръжен съд – Велико Търново. В края на отчетната 2015 година са
останали несвършени общо 353 дела, от които 293 граждански и 60 наказателни
дела. При гражданските дела най-много са били висящите търговски дела - 102,
въззивни граждански дела – 88, граждански дела І инст. – 64 и 39 частни граждански
дела ІІ инст. При наказателните дела най-много са били въззивните наказателни дела
– 23, частните наказателни дела ІІ инст. – 16, наказателните общ характер дела – 15
и частните наказателни дела – 6.
Окръжен съд – Габрово. В края на отчетната 2015 година са останали
несвършени общо 120 дела, от които 100 граждански и 20 наказателни дела. При
гражданските дела най-много са били висящите търговски дела - 35, граждански дела
І инст. – 33, въззивни граждански дела – 23, 8 частни граждански дела ІІ инст. и едно
частно гражданско дело. При наказателните дела най-много са били въззивните
наказателни дела – 11, наказателните общ характер дела – 7, частните наказателни
дела ІІ инст. – 1 и частните наказателни дела – 1.
Окръжен съд - Ловеч. В края на отчетната 2015 година са останали
несвършени общо 168 дела, от които 142 граждански и 26 наказателни дела. При
гражданските дела най-много са били висящите търговски дела - 52, въззивни
граждански дела – 52, граждански дела І инст. – 24, 13 частни граждански дела ІІ
инст. и 1 фирмено дело. При наказателните дела най-много са били наказателните
общ характер дела – 11, въззивните наказателни дела – 7, частните наказателни дела
ІІ инст. – 5 и частните наказателни дела – 3.
Окръжен съд - Плевен. От останалите несвършени към 31.12.2015 година
общо 325 дела, 233 са граждански и 92 са наказателни. При гражданските дела наймного са били висящите търговски дела - 91, въззивни граждански дела – 84,

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА АПЕЛАТИВЕН СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2015 г.

93|212

граждански дела І инст. – 43, 14 частни граждански дела ІІ инст. и 1 частно
гражданско дело. При наказателните дела най-много са били въззивните наказателни
дела – 43, наказателните общ характер дела – 26, частните наказателни дела ІІ инст.
– 14 и частните наказателни дела – 9.
Окръжен съд - Русе. В края на отчетната 2015 година са останали
несвършени общо 249 дела, от които 212 граждански и 37 наказателни дела. При
гражданските дела най-много са били висящите граждански дела І инст. – 67,
търговски дела - 63, въззивни граждански дела – 57, 18 частни граждански дела ІІ
инст., 5 частни граждански дела и 2 фирмени дела. При наказателните дела най-много
са били въззивните наказателни дела – 17, наказателните общ характер дела – 15,
частните наказателни дела ІІ инст. – 3 и частните наказателни дела – 2.
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

2321

2657

2304

2068

90

Габрово

1008

1102

982

914

93

Ловеч

1156

1308

1140

1056

93

Плевен

2396

2762

2437

2236

92

Русе

2044

2292

2043

1886

92

Общо

8925

10121

8906

8160

92
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Процентно съотношение на свършените дела спрямо разглежданите дела през 2015 г. по
основните видове дела, разглеждани в окръжните съдилища

2013
Велико
Търново

Габрово

Ловеч

Плевен

Русе

Общо

367

78,47%

721

Дял

651

90,29%

266

Брой

Дял

151

56,77%

66

Брой

Дял

50

75,76%

Свършени дела

Брой

Дял

133

121

90,98%

ВСИЧКО ДЕЛА

Дела за
разглеждане

288

Брой

Свършени дела

Въззивни наказателни

Дела за
разглеждане

Дял

Свършени дела

Наказателни общ
характер

Дела за
разглеждане

Брой

Свършени дела

Търговски дела

Дела за
разглеждане

Свършени дела

Въззивни граждански
дела

Дела за
разглеждане

Дела за
разглеждане

Окръжен
съд

Година

Граждански дела I
инстанция

2553

Свършени дела

Брой

Дял

2221

87,00%

2014

330

267

80,91%

594

490

82,49%

275

172

62,55%

81

64

79,01%

125

111

88,80%

2290

1954

85,33%

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%

2013

177

143

80,79%

330

296

89,70%

118

74

62,71%

47

44

93,62%

139

119

85,61%

1302

1152

88,48%

2014

109

88

80,73%

408

379

92,89%

108

85

78,70%

25

23

92,00%

133

124

93,23%

1218

1125

92,36%

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 %

2013

124

84

67,74%

220

169

76,82%

118

66

55,93%

38

32

84,21%

118

100

84,75%

1408

1222

86,79%

2014

108

77

71,30%

360

317

88,06%

138

94

68,12%

47

39

82,98%

119

110

92,44%

1463

1311

89,61%

2015

123

99

80,48 %

362

310

85,63 %

160

108

67,5 %

40

29

72,5 %

85

78

91,76 %

1308

1140

87,16 %

2013

207

180

86,96%

644

559

86,80%

392

298

76,02%

99

79

79,80%

236

205

86,86%

3082

2776

90,07%

2014

168

132

78,57%

717

612

85,36%

383

276

72,06%

144

115

79,86%

228

198

86,84%

3132

2789

89,05%

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 %

2013

284

205

72,18%

905

844

93,26%

251

195

77,69%

85

80

94,12%

190

179

94,21%

2695

2466

91,50%

2014

278

191

68,71%

715

653

91,33%

209

154

73,68%

79

70

88,61%

176

164

93,18%

2497

2249

90,07%

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 %

2013

1159

900

77,65%

2820

2519

89,33%

1145

784

68,47%

335

285

85,07%

816

724

88,73%

11040

9837

89,10%

2014

993

755

76,03%

2794

2451

87,72%

1113

781

70,17%

376

311

82,71%

781

707

90,52%

10600

9428

88,94%

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%
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Видове дела за разглеждане в окръжните съдилища
за периода 2013-2015

Кас.
И
отм.
Разгл.
ч.гр.д
ЧНД
В
ЧНД
Адм.
гр.дела Адм.
търг. фирм.
ЧНД
По
Ж. за
II
I
нак.
II
нак. Общо
2013
ч.гр.д
в.гр.д
НОХД
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

16

ВТОС

367

1

65

2

721

397

266

55

66

230

43

133

206

0

1

2553

ГОС

177

0

83

0

330

178

118

20

47

65

63

139

82

0

0

1302

ЛОС

124

1

110

0

220

317

118

26

38

206

29

118

99

0

2

1408

ПОС

207

0

12

4

644

672

392

45

99

463

109

236

196

0

3

3082

РОС

284

0

68

1

905

425

251

44

85

186

116

190

137

0

3

2695

Кас.
И
отм.
Разгл.
ч.гр.д
ЧНД
В
ЧНД
Адм.
По
гр.дела Адм.
търг. фирм.
ЧНД
Ж. за
II
I
нак.
II
нак. Общо
2014
ч.гр.д
в.гр.д
НОХД
чл.
I инст. дела
Дела дела
Разпити
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

16

ВТОС

330

1

40

1

594

452

275

45

81

150

41

125

154

0

1

2290

ГОС

109

0

77

0

408

187

108

23

25

63

30

133

55

0

0

1218

ЛОС

108

1

41

0

360

247

138

96

47

170

31

119

104

0

1

1463

ПОС

168

0

12

7

717

474

383

57

144

616

107

228

216

0

3

3132

РОС

278

0

74

6

715

420

209

50

79

167

172

176

149

0

2

2497

Кас.
И
отм.
Разгл.
ч.гр.д
ЧНД
В
ЧНД
Адм.
гр.дела Адм.
търг. фирм.
ЧНД
По
Ж. за
II
I
нак.
II
нак. Общо
2015
ч.гр.д
в.гр.д
НОХД
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

16

ВТОС

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
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Свършени дела по видове в окръжните съдилища
за периода 2013-2015

Кас. Адм.
И
нак.
Разгл.
отм. дела
ч.гр.д
ЧНД
В
ЧНД
Ж. за
гр.дела Адм.
търг. фирм.
ЧНД
По
II
I
нак.
II
2013
ч.гр.д
в.гр.д
НОХД
Общо
бавI инст. дела
Дела 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
2221

ВТОС

288

1

65

2

651

379

151

55

50

225

42

121

190

0

1

ГОС

143

0

82

0

296

169

74

20

44

64

63

119

78

0

0

1152

ЛОС

84

0

109

0

169

306

66

26

32

202

29

100

98

0

1

1222

ПОС

180

0

12

4

559

631

298

45

79

460

109

205

191

0

3

2776

0

2

2466

РОС

205

0

68

1

844

414

195

44

80

184

116

179

134

Кас. Адм.
И
нак.
Разгл.
отм. дела
ч.гр.д
ЧНД
В
ЧНД
Ж. за
гр.дела Адм.
търг. фирм.
ЧНД
По
II
I
нак.
II
2014
ч.гр.д
в.гр.д
НОХД
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
0
ВТОС
267
1
40
1
490
429
172
45
64
146
41
111
147
0
1954
0
ГОС
88
0
74
0
379
182
85
23
23
62
30
124
55
0
1125
1
ЛОС
77
1
41
0
317
235
94
96
39
167
31
110
102
0
1311
3
ПОС
132
0
11
7
612
456
276
57
115
606
107
198
209
0
2789
2
РОС
191
0
71
6
653
405
154
49
70
163
172
164
149
0
2249

Кас. Адм.
И
нак.
Разгл.
отм. дела
ч.гр.д
ЧНД
В
ЧНД
Ж. за
гр.дела Адм.
търг. фирм.
ЧНД
По
II
I
нак.
II
2015
ч.гр.д
в.гр.д
НОХД
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
23
40
141
43
85
88
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
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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.

ВТОС

9

12

17

11

10

0

0

20

2

ГОС

7

7

2

2

1

0

0

6

0

ЛОС

4

8

1

3

2

1

1

27

0

ПОС

38

28

20

19

7

2

0

30

0

РОС

10

14

25

4

3

3

0

20

0

Общо

68

69

65

39

23

6

1

103

2

ОКРЪЖЕН СЪД

ГЛ. ІІ
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ
ПРОТИВ
ЛИЧНОСТТА

СТРУКТУРА НА НОХД ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ В ОКРЪЖНИТЕ СЪДИЛИЩА ПО ВИДОВЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРЕЗ 2015 г.

Окръжен съд - Велико Търново Броят на постъпилите първоинстанционни
наказателни дела през 2015 година е 355. През 2014 година той е бил 251 дела, а
през 2013 година - 314 броя. Горните данни показват увеличение спрямо предходната
година.
Останали несвършени от предходен период са 17 наказателни общ характер
дела и 4 частни наказателни дела. Новообразувани са 53 наказателни общ характер
дела, едно административно наказателно дело и 302 частни наказателни дела. Общо
разгледани са 70 наказателни общ характер дела, 2 административно наказателни
дела и 306 – частни наказателни дела.
Сравнителният анализ на образуваните и разгледани наказателни общ характер
дела за периода - 2013 г. - 2015 г. показва следното:
Образуваните наказателни общ характер дела са както следва за 2013 г. - 51, за
2014 г. - 65 и за 2015 г.- 53. Разгледаните наказателни общ характер дела за същия
период са както следва: за 2013 г.- 66, за 2014 г. - 81 и за 2015 г.- 70.
При сравнителния анализ за периода от три години се констатира променлива
тенденция в броя на постъпилите и разгледани наказателни общ характер дела. За
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2013 г. е отчетено рязко намаляване на постъплението на тези дела в сравнение с
предходни години. За 2014 г. е налице увеличение в броя на постъпилите
обвинителни актове и споразумения с досъдебни производства, както и на
разгледаните наказателни общ характер дела. През 2015 г. отново е налице спад
както в постъплението, така и в броя на разгледаните такива дела, като се отчитат
почти еднакви стойности с тези от 2013 г.
Постъпилите обвинителни актове и образувани наказателни общ характер дела
по видове престъпления са както следва: по чл. 115 - 118 НК – 6 бр., по чл. 123 НК - 2
бр., по чл. 142 НК - 2 бр., по чл. 152 НК - 1 бр., по чл. 199 НК - 7 бр., по чл. 244 - 249
НК - 11 бр., по чл. 253 НК - 3 бр., чл. 255 -257 НК - 3 бр., по чл. 277 -278 НК - 3 бр., по
чл. 304а НК - 1бр., по чл. 343 НК - 10 бр. и по чл. 354а НК - 4 бр. През изминалата
година при образуваните и разгледани наказателни дела от общ характер е налице
най-голям

брой внесени

обвинителни актове и

споразумения

за

извършени

престъпления по чл. 244 - 249 НК, по чл. 343 НК и по чл. 199 НК.
През 2015 г. са образувани следните частни наказателни производства: по чл.
306 НПК - 12 бр., по чл. 451 НПК - 17 бр., по чл. 87 НК - 4 бр., по чл. 64 - 65 НПК - 19
бр., по чл. 61 НПК - 1 бр., по чл. 68 НПК - 1 бр., по чл. 73 НПК - 2 бр., по чл. 111 НПК 1 бр., по чл. 146 - 165 НПК - 84 бр., по чл. 222 - 223 НПК - 48 бр., по чл. 243 НПК – 8
бр., по чл. 368 НПК - 3 бр., по чл. 381 НПК - 1 бр., по чл. 44 ЗЕЗЗА - 9 бр., по чл. 38
ЗПИИРКОРНФС - 26 бр. и по ЗСРС -64 бр.
При сравнителния анализ за период от три години при частните наказателни
дела показва образувани за 2013 г. – 262, 2014 г.- 185 и за 2015 г. - 302. Разгледани
са както следва за 2013 г. – 273, 2014 г.- 191 и за 2015 г. - 306. През предходните
години е констатирана трайна тенденция на намаляване броя на образуваните и
разгледани частни наказателни производства в сравнение с предходните години. През
2013 г. и 2014 г. продължава същата тенденция. Отчита се трайно намаляване броя на
постъпилите и разгледани частни наказателни дела в сравнение с предходни години.
През 2015 г. се констатира увеличение броя на образуваните частни наказателни
производства, като се връщат стойностите от преди 2013 г. Увеличава се броя на
образуваните дела по чл. 146 - 165 НПК, чл. 243 НПК, по чл. 306 НПК, по чл. 451 НПК,
по чл. 222 - 223 НПК, като е най-голям броя на първите от тях за изминалата година.
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От 2013 г. е налице рязко увеличение на постъпилите и разгледани частни
наказателни производства по ЗПИИРКОРНФС, което продължава през 2014 г. и 2015 г.
Окръжен съд – Габрово: Броят на постъпилите наказателни дела първа
инстанция през 2015 година е 169. През 2014 година той е бил 114 дела, а през 2013
година - 164 броя. Горните данни показват увеличение спрямо предходната година и
връщане към нивата на 2013 година.
През отчетната 2015 година в съда е имало за разглеждане общо 32
първоинстанционни наказателни общ характер дела, образувани по внесен от
прокуратурата обвинителен акт или споразумение, като 2 дела са били висящи в
началото на периода, а 30 са постъпили през годината. През 2014 година постъпилите
са били 22, а през 2013 година постъпилите са били 39, което сочи на устойчиво
средногодишно постъпление на този вид дела. Постъпило е и едно административно
наказателно дело, по чл.375 от НПК.
Първоинстанционните частни наказателни дела за разглеждане през отчетния
период са били общо 111, като едно е било висящо в началото на периода, а
новопостъпилите са 110, докато през 2014 година и през 2013 година са били по 62,
съществено общо увеличение на постъпленията по този вид дела, което отчасти се
дължи и на образуваните частни наказателни дела по искания за разрешения по ЗСРС,
при запазване броя на постъпилите дела, образувани по искане за разпит пред съдия
на обвиняеми или свидетели 28 при 30 за 2014 година.
Окръжен

съд

-

Ловеч:

Броят

на

постъпилите

първоинстанционни

наказателни дела през 2015 година е 215. През 2014 година той е бил 238 дела,
а през 2013 година - 270 броя. Горните данни показват тенденция на намаление
спрямо предходните две години, което е по-чувствително спрямо 2013 година.
Постъпилите през отчетната 2015 година наказателни общ характер дела и
наказателни административен характер дела са с 6 по-малко в сравнение с 2014 г. и с
4 повече в сравнение с 2013 г. Останалите наказателни общ характер дела и
наказателни административен характер дела несвършени в началото на отчетния
период са 8 или с 2 повече в сравнение с 2014 г. и 3 повече в сравнение с 2013 г.
По видове престъпления наказателните общ характер дела първа
инстанция за разглеждане през 2015 год. се делят както следва:
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Най-голям е делът на разглежданите дела по гл. ХІ от НК „Общоопасни
престъпления” – общо 21 дела – с 6 по - малко от 2014 г. и 11 повече в сравнение с
2013 г. От тях 14 са за транспортни престъпления, от които 7 по основния текст по чл.
343, ал. 1, б. „в” НК за причиняване на смърт и 7 дела – по чл. 343, ал. 3, б. „б” и ал. 4
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”. Приключено е 1 дело по чл. 118 във вр. с чл. 115
НК, 2 дела по чл. 142 НК, 3 дела за престъпление по чл. 123 НК и 1 по чл. 149 НК. На
следващо място са делата по гл. V от НК „Престъпления против собствеността” - 6
дела за грабеж по чл. 199 НК. Следващ е делът на престъпленията против паричната
и кредитната система – 2 дела за престъпления по чл. 252 НК. Разгледани са 2 дела
по чл. 301 и чл. 303 НК, като едното е приключило, а другото е останало висящо.
Разгледани са били и 2 наказателни административен характер дела по чл.
248а, ал. 2 във връзка с ал. 1, във вр. с чл. 26, ал. 1 НК и по чл. 255, ал. 4, пр. 1 във
вр. с ал. 1, т. 1 и чл. 26, ал. 1 от НК.
Разгледано е и 1 дело по чл. 278 от НК. Поставено за разглеждане е 1 дело за
престъпление по чл. 282 и чл. 283а от НК.
През 2015 год. се констатира значително намаляване делата по гл. ХІ от НК
„Общоопасни престъпления”, с 6 по-малко от 2014 г. Внесените от прокуратурата през
2015 г. дела, свързани с наркотични вещества с цел продажба или за разпространение
на наркотични вещества са 7, което е с 2 по-малко в сравнение с 2014 г. и с 2 повече
в сравнение с 2013 г.
През сравнителния период от три години се наблюдава променлива тенденция
по отношение на образуваните дела за престъпления против собствеността, като
следва да се отчете намаляване на техния брой през 2015 год. – с 2 по-малко в
сравнение с 2014 год. и с 3 повече в сравнение с 2013 год. Не се установява разлика в
делата против паричната и кредитна система в сравнение с предходната 2014 год., но
е налице намаление в сравнение с броя на делата през 2013 год. – 6 дела.
През отчетния период е налице увеличение на наказателните общ характер
дела за престъпления против личността в сравнение с 2014 год. и 2013 год. с 3 дела.
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В района на окръжния съд е Затворът - Ловеч, което води до по-голям брой
частни наказателни дела първа инстанция за условно предсрочно освобождаване на
лишени от свобода. През 2015 год. са разгледани 43 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 2015 год.
са разгледани 3 такива дела. Постъпват и жалби от лишените от свобода, на които
комисията по чл. 73 от ЗИНЗС е отказала замяна на режима с по-лек. Разгледани са 6
предложения за замяна на постановени наказания „пробация” с лишаване от свобода,
като 1 е останало висящо към края на отчетния период. Разгледани са 2 дела за
замяна на една пробационна мярка с друга пробационна мярка.
По реда на чл. 243, ал. 5 НПК са разгледани 12 дела. Едно дело е разгледано по
реда на чл. 244, ал. 5 от НПК.
През отчетната година съдът е бил сезиран със 7 европейски заповеди за арест,
с 3 повече от 2014 год.
През годината са образувани и разгледани и 15 дела по чл. 16 от Закона за
признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане или
решения за налагане на финансови санкции, или с 10 повече от предходния период,
като 1 дело е останало висящо.
При сравнителния анализ за период от три години на постъпилите и разгледани
частни наказателни дела се констатира намаление със 17 дела в сравнение с 2014 год.
и с 45 дела в сравнение с 2013 год.
Председателят на съда, а в негово отсъствие двамата зам. председатели са
издали общо 23 разрешения за използване на СРС (с 27 по-малко от 2014 год.).
Постановен е и 1 частичен отказ. За 5 лица е искано разрешение за продължаване на
използване на СРС. По отношение на 5 лица, за които е дадено разрешение за
използване на СРС, материалите са послужили за изготвяне на веществени
доказателствени средства.
Окръжен съд - Плевен: Броят на постъпилите наказателни дела – първа
инстанция през 2015 година е 644. През 2014 година той е бил 842 дела, а през
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2013 година - 633 броя. Горните данни показват намаление след чувствителното
увеличение спрямо предходната година и връщане към нивата на 2013 г.
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. През 2014 г. са стояли за разглеждане общо 144 наказателни обща
характер дела, от които 22 са били висящи в началото на годината, а 122 дела са
новообразувани, а през 2013 г. са стояли за разглеждане общо 99 наказателни обща
характер дела, от които 33 са били висящи в началото на годината, а 66 дела са
новообразувани.
Същественото намаление на стоящите за разглеждане дела от този вид,
очертало се като тенденция за периода 2010 г. до 2013 г. е спряно през 2014 г. и дори
през отчетната година постъплението е най-високо от 2011 г. насам. 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.
Представени по глави от НК и текстове наказателните дела първа инстанция са:
През 2015 г. са стояли за разглеждане общо 36 дела за престъпления по глава
ІІ от НК „Престъпления против личността”, от които 5 дела са останали несвършени в
началото на отчетния период, а 31 дела са новообразувани. От стоящите за
разглеждане през 2015 г. 36 дела за престъпления по глава ІІ от НК 7 дела са за
довършени убийства по чл. 115 – 118 НК, 4 дела са за опити за убийства по чл. 115 –
118 НК, 9 дела са за престъпления по чл. 123 НК – причиняване на смърт по
непредпазливост, 14 дела са за престъпления по чл. 142 НК – отвличане на лица, за
престъпления по чл. 149, ал. 5 НК – блудство са 1 дела и за изнасилване по чл. 152,
ал. 4 – 1 дело. През 2015 г. са стояли за разглеждане общо 28 дела за престъпления
по глава V НК „Престъпления против собствеността”, от които 8 дела са останали
несвършени в началото на отчетния период, а 20 дела са новообразувани. От
стоящите за разглеждане 28 дела за престъпления по глава V НК 1 дела са кражба по
чл. 196 НК, 20 дела са за грабежи по чл. 199 НК, 5 дела са за присвояване по чл. 203
и чл. 206, ал. 4 НК. и 2 дела са за изнудване по чл. 213а, ал. 3 и ал. 4 и чл. 214, ал. 2
НК.

През 2015 г. са стояли за разглеждане общо 19 дела за престъпления по глава

VІ от НК „Престъпления против стопанството”, от които 4 дела са останали
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несвършени в началото на отчетния период, а 15 дела са новообразувани, като 1 е за
контрабанда на наркотични вещества по чл. 242, ал. 2 и 3 НК и 18 са за престъпления
против паричната и кредитната система – чл. 243 – 250 НК. През 2015 г. са стояли за
разглеждане 14 дела за престъпления по глава VІІ от НК „Престъпления против
финансовата, данъчната и осигурителната системи”, от които 5 дела са останали
несвършени в началото на отчетния период, а 9 дела са новообразувани. Стоящите за
разглеждане дела за престъпления по глава VІІ НК са

за престъпления по чл. 253,

ал. 4 НК по чл. 255 – 257 НК – укриване и не плащане на данъчни задължения – 9
дела. Има и 5 дела по чл. 253, ал. 4 от НК. През 2015 г. са стояли за разглеждане
общо 5 дела за престъпления по глава VІІІ от НК „Престъпления против дейността на
държавни органи и обществени организации”, от които 3 дела са останали
несвършени в началото на отчетния период, а 2 дела са новообразувани. От стоящите
за разглеждане през 2015 г. дела за престъпления по глава VІІІ от НК 2 дела са за
пасивен подкуп по чл. 301 - 303 от НК, 2 дела по чл. 304, ал. 1 и 2 НК и 1 дело по чл.
301 - 307а от НК. През 2015 г. 2 дела от стоящите

за разглеждане са за

престъпления по глава ІХ от НК „Документни престъпления” – по чл. 308 - 319 от НК.
През 2015 г. в Плевенски окръжен съд няма постъпили дела по глава ІХа „Компютърни
престъпления” – чл. 319а - 319е от НК. През 2015 г. в Плевенския окръжен съд няма
постъпили дела за разглеждане по глава Х от НК „Престъпление против реда и
общественото спокойствие”. През 2015 г. в Плевенския окръжен съд са стояли за
разглеждане общо 32 дела за престъпления по глава ХІ от НК „Общоопасни
престъпления”, от които 6 дела са останали несвършени в началото на отчетния
период, а 26 дела са новообразувани. От стоящите за разглеждане 32 дела за
престъпления по глава ХІ НК - постъпили 26, 1 дело по чл. 330, ал. 2 и 3 НК, 2 дела
са по чл. 342 от НК – смърт и телесна повреда в транспорта, 14 дела са за
престъпления по чл. 343, ал. 1, б. „в” НК – причиняване на смърт в транспорта, 3 дела
за престъпление по чл. 343, ал. 3, б. „б” и ал. 4 – причиняване на смърт в пияно
състояние, 6 дела са за престъпления по чл. 354а, чл. 354б и чл. 354в, ал. 2 – 4 НК.
През 2015 г. са стояли за разглеждане общо 482 частни наказателни дела
първа инстанция, от които 10 дела са били висящи в началото на отчетния период,
а 472 дела са новообразувани. През 2014 г. са стояли за разглеждане общо 616 такива
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дела, от които 3 дела са били висящи в началото на отчетния период, а 613 дела са
новообразувани. През 2013 г. са стояли за разглеждане общо 463 дела от този вид, от
които 5 дела са били висящи в началото на отчетния период, а 458 дела са
новообразувани.
Налице е съществено намаление на стоящите за разглеждане дела от този вид в
сравнение с предходната година, но в сравнение с 2013 г. и 2011 г. броят е
приблизително еднакъв.
През 2015 г. са стояли за разглеждане общо 68 частни наказателни дела
разпити, като всички са новообразувани. През 2014 г. тези дела били 107, а през
2013 г. – 109, като всички са новообразувани.
Същественото увеличение на стоящите за разглеждане дела от този вид през
последните две години в сравнение с 2012 г. вече не е налице и броят им е дори
идентичен с този през 2012 г.
Окръжен съд - Русе: Броят на постъпилите първоинстанционни наказателни
дела през 2015 година е 389. През 2014 година той е бил 409 дела, а през 2013
година - 389 броя. Горните данни показват намаление и връщане на стойностите към
2013 година.
Висящите първоинстанционни наказателни дела към 01.01.2015 г. са 13 били
бр. За сравнение: за 2014 г. – 5, за 2013 г. – 13, за 2012 г. – 7. През 2015 г. са
постъпили 83 наказателни общ характер дела и общо 306 частни наказателни дела. От
тях първа инстанция 171 и 135 разпити на свидетели и обвиняеми, разрешение и
одобрение за обиск, претърсване и изземване. За сравнение: за 2014 г. – 74
наказателни общ характер дела, едно наказателно административен характер дело и
общо за годината 337 частни наказателни дела, от които 165 първа инстанция и 172
разпити на свидетели и обвиняеми, разрешение и одобрение за обиск, претърсване и
изземване. За 2013 г. – 72 наказателни общ характер дела, 3 наказателни
административен характер дела и общо за годината 298 частни наказателни дела, от
които 182 първа инстанция и 116 разпити на свидетели и обвиняеми, разрешение и
одобрение за обиск, претърсване и изземване
Най-голям е броят на престъпленията по глава ХІ - общоопасни престъпления
– 28. Те представляват 34 % от всички постъпили наказателни дела от общ характер.
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Дела по повод отнемане на човешки живот са общо 14, като делата за убийство са 9,
а делата за транспортни престъпления със смъртен резултат са 5. Всички те
представляват 17 % от постъпилите в текущата година наказателни дела от общ
характер. Наказателни дела с предмет наркотични вещества през 2015 г. са 20, което
сравнено със средното постъпление на този вид дела за предходните три години сочи
увеличение с 13 дела или с 35 %. Наказателни дела с предмет грабеж през 2015 г. са
3, което сочи за едно драстично намаление на постъплението в сравнение с
предходната година и намаление с 5 дела за 2013 и 2012 г. Постъплението на дела с
предмет укриване (неплащане) на данъчни задължения през 2015 г. са 3, което сочи
за намаляване на постъплението спрямо за предходните три години. Табличното и
графично представяне на постъплението на отделните видове наказателни дела е:

Година

ОБЩО

НОХД

НАХД

ЧНД
I инст.

ЧНД
І инст.
разпити

2015

389

83

0

171

135

2014

412

74

1

165

172

2013

373

72

3

182

116

От изложените данни може да се направи извода, че през отчетния период
постъплението на наказателните дела от общ характер е увеличено с 12 % в
сравнение с 2014 г. и с 9 % сравнено със средногодишното за предходните три
години.
Постъплението на първоинстанционни частни наказателни дела през 2015 г.,
спрямо 2014 г. е намалено с 31 – 9%, като този резултат е в следствие значителното
намаление постъплението предимно на частни дела по искания за разпити на
свидетели, обвинения, разрешения и одобрения за обиск, претърсване и изземване.
Като цяло в сравнение със средното постъпление за последните три години

на

частните наказателни дела, постъплението за 2015 г. е намаляло с 13 %.
При наказателни дела първа инстанция, средногодишното постъпление на
един съдия е 48.6, а средномесечното на база отработени човекомесеци – 3.89 дела.
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Брой свършени (решени) дела – в края на годината
Окръжен съд – Велико Търново.
През 2015 г. са свършени общо 55 наказателни общ характер дела и 300 частни
наказателни дела. 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 са в тримесечен срок или 98 %. От частните наказателни
дела по чл. 222 - 223 НПК са свършени 48, като 100 % са в тримесечен срок. От
административно наказателните дела са приключени 2 и то в тримесечен срок или 100
%.
През 2014 г. са свършени общо наказателни общ характер дела - 64 и частни
наказателни дела - 187. В тримесечен срок са приключени 49 наказателни общ
характер дела или 77 %. От частните наказателни дела (без тези по чл. 222 - 223
НПК) са приключени 146, като 142 от тях са в тримесечен срок или 97 %. От частните
наказателни дела по чл. 222 - 223 НПК са приключени 41, като 100 % са в тримесечен
срок.
През 2013 г. са свършени общо наказателни общ характер дела - 50,
административно наказателни дела - 1 и частни наказателни дела - 267. В тримесечен
срок са приключени 42 наказателни общ характер дела или 84 %. От административно
наказателните дела в тримесечен срок е приключено 1 или 100 %. От частните
наказателни дела (без тези по чл. 222 - 223 НПК) са приключени 225, като 223 от тях
са в тримесечен срок или 99 %. От частните наказателни дела по чл. 222 - 223 НПК са
приключени 42, като 100 % са в тримесечен срок.
При сравнителния анализ за три години се констатира, че за 2015 г. броят на
свършените наказателните общ характер дела се понижава в сравнение с предходната
година, което се дължи на намаленото постъпление, като се доближава до
стойностите от 2013 г. Същевременно се увеличава срочността при разглеждането,
като се увеличава процента на приключените дела в тримесечен срок до 85 %.
При сравнителния анализ за предходните години е отчетена трайна тенденция
на намаляване броя на разгледаните и приключени частни наказателни дела. Това
обстоятелство води до увеличение бързината при приключването им. През 2015 г. е
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налице значително увеличаване в броя на разгледаните и приключени частни
наказателни дела, като се запазва срочността от 98 %. Производствата по чл. 222 223 НПК приключват до няколко дни или 100 % в тримесечен срок.
За 2015 г. са разгледани общо 70 наказателни общ характер дела. От тях са
свършени 55, като 47 са приключени в тримесечен срок. Извън този срок са свършени
8 дела. До 6 месеца са приключени 4 дела, до една година 1 и над една година 3.
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 258. От тях са приключени 252, като в тримесечен срок са свършени 247. Само
по 5 производството е продължило до шест месеца. Това налага извод, че
продължителността на разглеждане на частните наказателни дела е в рамките на три
месеца.
Частните наказателни дела (по чл. 222 - 223 НПК) са разгледани 48, 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. За
2015 г. се отчита намаление в постъплението на тези дела в сравнение с предходната
година. Това води до по-малък брой свършени дела, както и до по-голяма бързина при
разглеждането им, като е увеличен процента на разглеждане в тримесечен срок. Побързото приключване на първоинстанционните наказателни дела се дължи на
широкото приложение на диференцираните процедури, предвидени в глава 27 и 29
НПК. По-голям брой подсъдими се възползват от предоставените им процесуални
права за разглеждане на делата по този ред. През 2015 г. по реда на глава 27 НПК са
приключени 33 дела, а по реда на глава 29 НПК - 11.
През 2015 г. се отчита рязко увеличение при постъплението на частни
наказателни дела в сравнение с предходните години. Намаляването на броя на делата
доведе до увеличаване бързината при приключването им. Броят на свършените от тях
в тримесечен срок достигна до 99 %. Увеличението на постъплението през
изминалата година не доведе до промяна в срочността, като се запази бързината на
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приключване от 98 %. Образуваните частни наказателни дела по чл. 222 - 223 НПК
приключват 100% в тримесечен срок.
Окръжен съд - Габрово.
През 2015 година в окръжния съд са свършени общо 164 първоинстанционни
наказателни дела, от които 25 наказателни от общ характер, едно административно
наказателно дело и 138 частни наказателни дела, при общо 115 за 2014 година, от
които 23 наказателни общ характер дела и административно наказателни дела и 92
частни наказателни дела и общо 171 за 2013 година, от които 44 наказателни общ
характер дела и административно наказателни дела и 127 частни наказателни дела.
От наказателните общ характер дела 22, или 88%, са свършени в тримесечния срок при 70% за 2014 година и 80% за 2013 година. Отчита се съществено подобрение на
срочността в сравнение с предходни периоди.
Окръжен съд – Ловеч.
От свършените 31 наказателни общ характер дела, което съставлява 73.80 %,
22 дела или 70.96 % са свършени в инструктивния 3 – месечен срок.
През 2014 год. този процент е 82.97 %, а през 2013 год. – 84.21 %. Тези цифри
показват отстъпление в сравнение с постигнатите през предходните отчетни периоди
много добри резултати, но без анализ на причините не би могъл да се направи извод,
че това се дължи на действията на съда.
През отчетната година 2 дела – 6.45 % от свършените наказателни общ
характер дела са разгледани за срок над три до 6 месеца, 4 дела – 12.90 % са
разгледани за срок до една година и 2 дела – 6.45 % над една година.
Окръжен съд – Плевен.
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. През 2014 г. са решени общо 115 такива дела, от които 87 дела в тримесечен
срок, което представлява 76 % от общо свършените дела от този вид. През 2013 г. са
решени общо 79 наказателни общ характер дела, от които 56 дела в тримесечен срок,
което представлява 71 % от общо свършените дела от този вид.
Тенденцията за намаление на решените наказателни общ характер дела първа
инстанция за периода от 2010 – 2013 г. е обърната през 2014 г. като дори е надминато

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА АПЕЛАТИВЕН СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2015 г.

109|212

нивото на 2012 г. Освен това за периода от 2010 – 2014 г. е постигнат най-висок
резултат по показателя свършени дела в тримесечен срок – 76 %. През 2015 г.
решените дела са с 5 по-малко от 2014 г., но са повече с 31 дела в сравнение с 2013 г.
и с 2 дела повече от 2012 г. Освен това е достигнат рекорден процент – 81 % на
решените в 3 месечен срок дела. Такава бързина по този вид дела не е постигана до
момента в сравнение с няколко години назад.
През отчетния период в съда са разгледани и решени общо 15 наказателни
дела по реда на глава 27 НПК „Съкратено съдебно следствие в производството пред
първата инстанция”, 29 дела по реда на глава 29 НПК „Решаване на делото със
споразумение”, 2 наказателни дела по реда на глава 24 НПК „Бързо производство”. От
прекратените общо 47 дела 14 са върнати на досъдебното производство, а 4 са
прекратени по други причини, останалите 29 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
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.
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. През 2014 г. са свършени общо 606 от такива дела. В
срок до три месеца са решени 606 дела, което представлява 100 % от общо
свършените дела от този вид. През 2013 г. са свършени общо 460 наказателни дела
първа инстанция. В срок до три месеца са решени 459 дела, което представлява 99,78
% от общо свършените дела от този вид. От горните цифри е видно, че е налице
съществено намаление на този вид дела през отчетната година.
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През 2015 г. са решени 68 дела за разпити пред съдия, всички в тримесечен
срок. През 2014 г. са решени 107 дела за разпити пред съдия, всички в тримесечен
срок. През 2013 г. са свършени 109 дела за разпити пред съдия, всички в тримесечен
срок.
Окръжен съд – Русе.
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 2015 г. по правилата на глава 27 от НПК – Съкратено съдебно следствие
са приключили 10 бр. наказателни дела.
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 - 87%, се е запазило в сравнение със
средногодишния за предходните три години - 87%. Сравнявайки с 2014 г. се отчита
обаче 2% намаление на свършените в 3-месечния срок първоинстанционни
наказателни дела. В заключение 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.
Свършени първоинстанционни

Година

наказателни дела
ОБЩО

Нак. дела

Частни нак.дела

2015

385

77

308

2014

405

70

335

2013

378

80

298
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От изложените данни следва извода, че през 2015 г. броят на свършените
наказателни дела от общ характер се

е запазил в сравнение със средния такъв

показател за предходните три години - 77 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.

Брой на решените дела по същество - анализ по видове
Окръжен съд – Велико Търново.
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. През 2014 г. са постановени съдебни актове по същество по 35 наказателни общ
характер дела и по 140 частни наказателни дела. През 2013 г. са постановени съдебни
актове по същество по 30 наказателни общ характер дела, едно административно
наказателно дело и по 216 частни наказателни дела.
При сравнителния анализ за периода от три години се констатира трайна
тенденция на увеличение на Тази тенденция е свързана с намаляване приключените
наказателни общ характер дела по реда на чл. 382 - 384 НПК и увеличаване
разглеждането им по реда на Глава ХVІІ НПК.
За сравнителния период от три години се отчита намаление броя на
постъпилите, разгледани и приключени частни наказателни дела през 2013 г. и 2014
г. Това води и до намаляване броя на постановените актове по същество. През 2015 г.
е налице рязко увеличение на постъпилите, разгледани и приключени частни
наказателни дела.
Окръжен съд - Габрово.
По 14 от свършените 25 първоинстанционни наказателни дела от общ характер
са били постановени присъди и по свършеното административно наказателно дело –
решение, както следва: 1 присъда по глава ІІ-ра от НК - по чл. 123 НК; 1 присъда по
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глава V - по чл. 199 НК; 1 присъда по глава VІ - по чл. 249 от НК; 2 присъди по глава
VІІ - по чл. 252 и 255 НК; 9 присъди по глава ХІ – 5 по чл. 343, ал. 1, б. ”в” НК, 1 по
чл. 343, ал. 3 НК и 3 по чл. 354а НК и решение по чл. 255, ал. 4 НК. По 8 наказателни
общ характер дела присъдите са постановени след проведено съкратено съдебно
следствие, при 5 присъди за 2014 година и 9 присъди за 2013 година.
По 5 от свършените наказателни общ характер дела производството е
приключило с одобрено от съда споразумение, постигнато между прокурора и
адвокатите на подсъдимите, като по едно – с одобрено споразумение по отношение на
двама от тримата подсъдими.
През предходните 2014 и 2013 са приключени с постановени присъди 12, респ.
22 дела, а с одобрени споразумения – 6, респ. 13 дела.
От свършените 110 частни наказателни дела 100 са приключили с акт по
същество (решение, определение, разпореждане), като са постановени 3 решения по
ЗЕЕЗА, 3 определения по чл. 23 - 25 НК, а останалите съдебни актове са по частни
наказателни дела от досъдебното производство - от тях 6 определения по искания за
вземане мярка за неотклонение или промяна на взета такава, определения по искания
по чл. 111, ал. 3 НПК, чл. 161 - 164 НПК, по чл. 368 НПК, по чл. 452 НПК, по ЗЕС и
други, както и разпореждания по 26 частни наказателни дела, образувани по реда на
ЗСРС.
Окръжен съд - Ловеч.
От приключилите 29 наказателни общ характер дела по 17 дела е постановена
присъда. По 9 дела от приключилите дела е било постигнато споразумение, одобрено
от съда, а останалите 3 дела са прекратени и върнати на прокурора.
От 9-те дела, приключили със споразумение, 2 дела са за престъпление по чл.
199 НК, 1 дело за престъпление по чл. 252 НК, 1 дело за престъпление по чл. 278 НК
и 5 дела за престъпление по чл. 354а НК за притежаване на наркотични вещества с
цел разпространение.
През отчетния период са постановени 8 съдебни акта след провеждане на
съкратено съдебно следствие. От тях 3 дела за престъпление по чл. 199 НК и 11 дела
за транспортни престъпления.
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Окръжен съд - Плевен.
През 2015 г. с акт по същество са били решени 63 наказателни общ
характер дела. През 2014 г. с акт по същество са били решени 68 такива дела, а
през 2013 г. с акт по същество са били решени 52 дела от този вид.
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 2015 г. в Плевенския окръжен съд са постановени 63 присъди, по 47 дела
производството е прекратено или е постигнато споразумение, като по 29 от тях е
постигнато споразумение по чл.381 - 384 от НПК.
Решените през отчетния период със съдебен акт по същество наказателни дела
първа инстанция се разпределят както следва: 13 дела за престъпления по глава ІІ от
НК „Престъпления против личността”, от които 3 дела за довършено убийство, 2 дела
за опит за убийство, 2 дела за причиняване на смърт по непредпазливост, 4 дела за
отвличане на лица по чл. 142 от НК, 1 дело за блудство по чл. 149, ал. 5 НК и 1 дело
за изнасилване по чл. 152, ал. 4 НК; 13 дела за престъпления по глава V от НК
„Престъпления против собствеността”, от които няма дело за кражба – чл. 196а НК, 10
за грабежи по чл. 199 НК, 2 дела за присвояване – чл. 203, 206 НК, 1 дело за
изнудване (рекет) чл. 213а, ал. 3 и 4, чл. 214, ал. 2 НК; 9 дела за престъпления по
глава VІ от НК „Престъпления против стопанството” – 1 дело за контрабанда на
наркотични вещества – чл. 242, ал. 2 и 3 НК, 8 присъди за престъпления против
паричната и кредитната система – чл. 243 - 250 НК; 7 дела за престъпления по глава
VІІ от НК „Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи” –
5 за укриване и не плащане на данъчни задължения – чл. 255 - 257, 2 дела по чл. 253,
ал. 4 НК; 5 дела за престъпления по глава VІІІ от НК „Престъпления против дейността
на държавни органи и обществени организации”, от които няма дела за престъпления
по служба с цел облага – чл. 282 - 283а НК и 2 дела за пасивен подкуп на местно
длъжностно лице по чл. 301 - 303 НК, 2 дела за активен подкуп на местно длъжностно
лице – чл. 304, ал. 1 и 2 НК и 1 дело по чл. 301 - 307а НК; 2 дела по глава ІХ
„Документни престъпления” по чл. 308 - 319 НК; 14 дела за престъпления по глава ХІ
от НК „Общоопасни престъпления”, от които 1 дело за палеж – чл. 330, ал. 2 и 3 НК;
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11 дела за причиняване на смърт в транспорта по чл. 343, ал. 1, б. „в” НК и 2 дела по
чл. 343, ал. 3, б. б и ал. 4 НК – смърт в транспорта в пияно състояние.
Окръжен съд - Русе.
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.
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.
От постановените 259 определения и разпореждания, 18 са оставени без
уважение, 3 са отменени, 1 изменено, 8 потвърдени, 49 уважени и 180 с други
резултати.

Брой прекратените дела - причини.
В Окръжен съд – Велико Търново.
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.
През 2014 г. са прекратени 29 наказателни общ характер дела. От тях 28 са
приключени със споразумение. По 1 производството е прекратено на основание чл.
249 НПК, като делото е върнато на прокурора. От разгледаните частни наказателни
дела са прекратени 6.
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През 2013 г. са прекратени 20 наказателни общ характер дела. От тях 17 са
приключени със споразумение. По 3 дела е прекратено производството. По едно от
тях производството е прекратено, като делото е върнато на прокурора. По две дела не
е одобрено внесеното споразумение, като делото е върнато на прокурора. От
разгледаните частни наказателни дела са прекратени 9.
Прекратените дела от общ характер са 79, като от тях прекратени със
споразумение по чл. 381 или чл. 384 от НПК са 72. За съпоставка прекратените през
2014 година са 82, като всички са прекратени със споразумение по чл. 381 и чл. 384
НПК. През 2013 година прекратените дела са общо 99, като 92 броя са прекратени със
споразумение по чл. 381 и чл. 384 НПК.
Окръжен съд – Габрово.
През годината са прекратени 11 наказателни общ характер дела, като толкова
по брой са прекратените и през 2014 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 3 дела е прекратено съдебното
производство и са върнати за доразследване на прокурора, като по 2 - на основание
чл. 249, ал. 2 във вр.с чл. 248, ал. 2, т. 3 НПК и по 1 – на основание чл. 288, ал. 1, т. 1
НПК, като през 2014 година съдебното производство е било прекратено по 2 дела, а
през 2013 година – по 8 дела. По другите 3 дела производството е прекратено поради
смърт на подсъдимия, поради неодобрено споразумение и поради приети отводи от
всички съдии.
Основна причина за прекратяване на съдебните производства и връщането им
за доразследване е била - 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.
От свършените 110 частни наказателни дела производството е било прекратено
само по 10 дела, поради друга подсъдност, липса на активна легитимация,
невъзможен предмет.
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Окръжен съд – Ловеч.
Прекратени и върнати на прокурор са 3 съдебни производства, за отстраняване
на допуснато съществено нарушение на процесуалните правила.
Окръжен съд – Плевен.
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 2014 г. са били прекратени производствата по 47 наказателни общ
характер дела. Поради решаване на делото със споразумение са прекратени 26 дела,
поради връщане на делото на прокурора за допълнително разследване са прекратени
19 дела и по други причини 2 дела.
През 2013 г. са били прекратени производствата по 27 наказателни общ
характер дела. Поради решаване на делото със споразумение са прекратени 16 дела,
поради връщане на делото на прокурора за допълнително разследване са прекратени
11 дела, по други причини няма прекратени дела.
Налице е увеличение на броя на прекратените производства в сравнение с 2013
г. и сравнително запазване на нивото от 2011 и 2012 г.
През 2013 г. са прекратени общо 11 съдебни производства с връщане на делото
за допълнително разследване на прокурора. През 2014 г. положителната тенденция за
периода 2011 – 2013 г. не се е запазила и почти е достигнат броя от 2010 г., което до
голяма степен се дължи на същественото увеличение на постъплението на делата.
През 2015 г. са прекратени с 5 дела по-малко и делото е върнато на прокурора
за допълнително разследване, в сравнение с 2014 г.
Частни наказателни дела първа инстанция - през 2015 г. са били прекратени 5
дела, през 2014 г. са били прекратени 12 дела, а през 2013 г. са били прекратени 2
дела.
През 2015 г. са били прекратени производствата по 68 дела поради
приключване на разпита пред съдия.
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Окръжен съд – Русе.
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
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

Останали несвършени дела
Окръжен съд – Велико Търново.
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.
Окръжен съд - Габрово. В края на годината са останали несвършени: 7
наказателни общ характер дела, спрямо 2 за 2014 година и 3 за 2013 година и 1
частно наказателно дело, при също по 1 за 2014 и 2013 година.
Окръжен съд - Ловеч. В края на отчетния период са останали висящи 11
наказателни дела от поставените на разглеждане. За 2014 г. са били 8 наказателни
дела от поставените на разглеждане при отчетени 6 за 2013 г.
Окръжен съд - Плевен. Към 31.12.2015 г. висящи са останали 35 наказателни
дела – първа инстанция.
Окръжен съд – Русе. В края на отчетния период висящите наказателни дела
първа инстанция са 15. Налице е увеличение на броя на несвършените дела в
сравнение с 2014 г.
От останалите висящи към 31.12.2015 г. 17 наказателни дела, 7 са били
образувани след 01.12.2015 г. и практически е било невъзможно да бъдат насрочени
за разглеждане в съдебно заседание в рамките на същата календарна година.
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Брой обжалвани и протестирани съдебни актове, резултати, изводи.
В Окръжен съд – Велико Търново
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, изменени са 5 и са отменени 2. По 12 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 тенденция на намаляване
броя на съдебни актове, обект на инстанционна проверка. През 2015 г. се отчита като
цяло намаляване 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.
В Окръжен съд – Габрово.
Срещу произнесени и изготвени през отчетната 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.
В Окръжен съд – Ловеч.
Вид дела
Наказателни дела
Вид дела
Наказателни дела
Вид дела
Наказателни дела
Вид дела

Брой актове

Брой ОТМЕНЕНИ актове

55

2

Брой актове

Брой ИЗМЕНЕНИ актове

55

8

Брой актове

Брой ПОТВЪРДЕНИ актове

55

32
Брой ВЪРНАТИ ЗА НОВО
РАЗГЛЕЖДАНЕ актове

Брой актове

%-но
съотношение
3,63%
%-но
съотношение
14,54%
%-но
съотношение
58,15%
%-но
съотношение
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Наказателни дела
Вид дела
Наказателни дела
Вид дела
Наказателни дела
Вид дела
Наказателни дела
Вид дела
Наказателни дела
Вид дела
Наказателни дела

55

55

1
Брой ОТМЕНЕНИ
ОТЧАСТИ актове
7

Брой актове

Брой ОБЕЗСИЛЕНИ актове

55

0
Брой НЕДОПУСНАТИ ДО
КАСАЦИОННО
ОБЖАЛВАНЕ актове
0
Брой ОСТАВЕНИ БЕЗ
РАЗГЛЕЖДАНЕ ДЕЛА
актове
3
Брой ОТМЕНЕНИ И
ПОСТАНОВЕНИ ДРУГИ
актове
2

Брой актове

Брой актове
55
Брой актове
55
Брой актове
55
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1,81%
%-но
съотношение
12,72%
%-но
съотношение
0%
%-но
съотношение
0%
%-но
съотношение
5,45%
%-но
съотношение
3,63%

В Окръжен съд – Плевен.
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
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със съдебен акт по същество е 25 %. Процентното

съотношение

на
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отменените

съдебни актове спрямо решените със съдебен акт по същество е 25 %. Процентното
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 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.
През 2015 година в Окръжен съд – Велико Търново 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 изминалата
2015 г. са влезли в сила общо 44 присъди и споразумения, като по тях са осъдени
общо 50 лица. Същите са както следва: по Глава ІІ „Престъпления против личността”
НК са осъдени 9 лица; по Глава V „Престъпления против собствеността” НК са осъдени
12 лица; по Глава VІ „Престъпления против стопанството” НК са осъдени 10 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 2 лица; по Глава ХІ „Общо опасни
престъпления” НК са осъдени 15 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.
Окръжен съд – Габрово.
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 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 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 отчетната 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 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

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА АПЕЛАТИВЕН СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2015 г.

123|212

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 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
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
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(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
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.
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Окръжен съд – Русе.
През годината в Окръжния съд са постановени общо 35 присъди и свършените
с одобрени споразумения дела са общо 34.
По постановените 35бр. и 34бр. 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
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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.
През 2015 г. са предадени на съд 108 лица, осъдени 94 лица и 3 лица са
оправдани.

Оправдателни присъди
Окръжен съд – Велико Търново
През 2015 г. е постановена само една оправдателна присъда по НОХД №
55/2014 г. Същата е протестирана пред въззивната инстанция. Към настоящия момент
няма резултат от инстанционната проверка. За 2015 г. има влязла в сила една
оправдателна присъда по НОХД, постановена в предходна година.
Окръжен съд – Габрово
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 №
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.
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Окръжен съд - Ловеч
През 2015 година по разгледаните и приключени наказателни общ характер
дела в Окръжен съд Ловеч няма постановени оправдателни присъди.
Окръжен съд – Плевен
През отчетния период 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.
Окръжен съд - Русе
През 2015 г. по отношение на 3 лица е постановена оправдателна присъда и
това са както следва:
По НОХД 693/2014 г., по което е било повдигнато обвинения чл. 282, ал. 2, пр.
1 и пр. 2 вр. чл. 1, пр. 1 и пр. 3 НК, делото е с фактическа и правна сложност. Съдът
го признал за невинен, защото доказателствата не обосновават в достатъчна степен
обвинението от обективна и субективна страна. Против присъдата са постъпили
протест и жалба. Делото е изпратено и върнато от ВТАС и присъдата е потвърдена.
По НОХД 720/2014 г., по което е бил повдигнато обвинение по чл. 139 НК.
Съдът я признал за невинна, на основание чл. 304 от НПК и я оправдавал по
обвинението за престъпление по чл. 139 от НК, тъй като деянието й не съставлява
престъпление и доказателствата не обосновават в достатъчна степен обвинението от
обективна и субективна страна. Против присъдата са постъпили протест и жалба.
Делото е изпратено и върнато от ВТАС. Присъдата е отменена изцяло и делото е
върнато за ново разглеждане. Преобразувано е в НОХД 206/2016 г.
По НОХД 315/2015 г., по което е било повдигнато обвинения чл. 253, ал. 3, т. 2
вр. ал. 1, пр. 2, вр. чл. 20, ал. 2 НК и чл. 209, ал. 1 НК и чл. 253, ал.1, пр. 2, чл. 20, ал.
4 НК. Съдът го признал за невинен, защото е приел, че с действията си подсъдимия не
е осъществил престъплението в което е обвинен, като не се явява съучастник на
другото обвинено лице. Против присъдата са постъпили протест и жалба.
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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 560, от които 387 новообразувани, 2 изпратени по подсъдност, 1 върнато
за ново разглеждане под нов номер, 4 продължили под същия номер след връщане от
горна инстанция и 166 останали несвършени от предходни периоди. В сравнение с
2014 г. (330 дела за разглеждане) и 2013 г. (367 дела за разглеждане) е налице
завишаване на броя на делата за разглеждане. То се дължи от една страна на двойно
по-големия брой останали несвършени от предходни периоди и от друга страна на
завишения брой новообразувани дела спрямо 2014 г. и предходната 2013 г.

Година

Общо

Останали от

граждански дела

предходен

І инстанция

период

Новопостъпили

2013

367

73

294

2014

330

79

251

2015

560

166

394

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 31, от които 31
новопостъпили, като се наблюдава намаление в сравнение с 2014 г. - 40 бр. и 2013 г.
(65 бр.)
Търговските дела са 284, от които 103 останали несвършени от предходни
периоди и 181 новопостъпили. Тенденция за увеличение през периода е трайна - 2014
г. 275 дела, през 2013 година –266 дела.
Разгледаните фирмени дела през 2015 година са 46, от които 46 новопостъпили.
В сравнение с предходни години – 45 за разглеждане през 2014година и 55 за
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разглеждане през 2013 година, може да се заключи, че броят на постъпилите
фирмени дела през последните две години е устойчив. През периода са постъпили и
121 преписки по вписване на промени в регистрацията на вписани юридически лица в
регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. През отчетния период съдиите
във Великотърновски окръжен съд са работили по общо 167 фирмени дела и са
постановили 167 съдебни решения по тях.
Окръжен съд – Габрово. Броят на постъпилите в съда първоинстанционни
граждански дела през 2015 г. е 97, през 2014 г. е бил 75, през 2013 г. - 152, като с
останалите висящи в началото на отчетния период 22 дела, делата за разглеждане от
този вид са били общо 119, при 109 за 2014 година и 177 за 2013 година. Налице е
устойчиво средногодишно постъпление, а по-голямата разлика спрямо 2013 г. се
обяснява с обстоятелството, че до 2013 г. делата, образувани по жалби срещу
действия на съдебните изпълнители, са образувани като първоинстанционни
граждански дела, а през 2014 г. и отчетната 2015 г. - като въззивни граждански дела.
През 2015 г. са постъпили общо 75 първоинстанционни търговски дела, при 64
за 2014 г. и 76 за 2013 г., като тези данни сочат също на устойчиво средногодишно
постъпление. Общият брой на делата за разглеждане от този вид е бил 98, при 108 за
2014 г. и 118 за 2013 г.
Постъпилите дела за несъстоятелност през 2015 г. са били 13 броя, а през 2014
г. – 12 броя, като съпоставката сочи също на тенденция към устойчивост на тези дела.
През отчетната година са били образувани общо 48 броя първоинстанционни
частни граждански дела, при 76 за 2014 г. и 78 за 2013 г., намалено постъпление
спрямо предходните години. Такова се отчита и при общия брой на делата за
разглеждане – 51, спрямо 77 за 2014 г. и 83 за 2013 г.
През 2015 година са постъпили и 26 фирмени дела, образувани по искания за
вписване на сдружения с нестопанска цел - 23 и фондации - 3. Освен тях през
годината са разгледани и 61 искания за изменение на решения.
Окръжен съд – Ловеч. В този съд са забелязва тенденция на увеличаване на
постъпилите за разглеждане първоинстанционни търговски и граждански дела за 2015
г., които са с 37 повече в сравнение с 2014 г. и 41 повече в сравнение с 2013 г.
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Останалите несвършени към края на 2015 г. граждански дела са 24, а
търговските – 52. По-големият брой несвършени към края на периода търговски дела
се дължи на постъпилите през третото тримесечие на година немалък брой дела, по
които ищец е „Корпоративна търговска банка” АД /н/, а ответник дружества от
групата „Петрол”, по които бяха направени искания за привличане на множество
трети лица, актовете на съда бяха обжалвани, а това забави размяната на книжа и
съдопроизводствените действия.
По предмет разгледаните граждански и търговски дела първа инстанция са
както следва: Искове по СК – 35 дела. От така отчетените дела 9 са за произход, 24
дела за осиновяване и 2 по чл. 105 от СК; Искове за поставяне под запрещение – 15,
колкото са били и предходната година; Облигационни искове – 42, със 7 повече от
предходната година; Несъстоятелност – 29 или с 3 повече спрямо предходната
година; Искове по Търговския закон - 130 или с 19 повече спрямо предходната
година; Искове по чл. 28, ал. 1 от ЗОПДИППД (отм.) - 6 или с 2 по-малко от
разгледаните през 2014 г.; Искове по ЗОДОВ – 5 или с 1 повече от предходната
година; Допускане на обезпечения на бъдещи искове – 35 или със 7 повече от
предходната година.
Окръжен съд – Плевен.
През 2015 г. са стояли за разглеждане общо 606 - 235 граждански и 371
търговски дела, от които 167 са били висящи в началото на отчетния период, а 439
дела са постъпили през 2015 г.
През 2015 г. са стояли за разглеждане общо 9 частни граждански дела, като 8
са постъпили през годината. През 2015 г. е стояла за разглеждане общо една жалба
за бавност, като тя е постъпила през годината. Стояли за разглеждане и общо 37
фирмени дела.
Окръжен съд – Русе.
Висящите граждански първоинстанционни дела към 01.01.2015 г. са били
87. Постъпилите през 2015 г. първоинстанционни граждански дела са 191 граждански
дела и 12 частни граждански дела, общо постъпили 203, всичко за разглеждане 290.
За сравнение: за 2014 г. – 199 граждански дела и 17 частни граждански дела, общо
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постъпили 216, всичко за разглеждане 278; за 2013 г. – 204 граждански дела и 16
частни граждански дела, общо 220, всичко за разглеждане 300.
От общо постъпилите 191 първоинстанционни граждански дела по видове са
както следва: за 2015 г. – искове по СК – 55, облигационни искове – 80 и други искове
56.
През 2015 г. постъплението на първоинстанционни граждански дела е намалено
в сравнение с 2014 г.
Висящите търговски дела към 01.01.2015 г. са 55. Постъпилите през 2015 г.
първоинстанционни търговски дела са 152 търговски дела и 54 частни търговски дела,
общо постъпили 206, всичко за разглеждане 260. За сравнение: за 2014 г. – 153
търговски дела и 57 частни търговски дела, общо постъпили 210, всичко за
разглеждане 266; за 2013 г. – 167 търговски дела и 49 частни търговски дела, общо
постъпили 216, всичко за разглеждане 300.
От общо постъпилите 152 първоинстанционни търговски дела, искове по
спорове между търговци са 131, а дела образувани по молби за откриване на
производство по несъстоятелност – 21.
През 2015 г. постъплението е намаляло за първоинстанционни търговски дела
и първоинстанционни частни търговски дела в сравнение с 2014 г.
Постъпление на гражданските и търговски дела в окръжните съдилища:

година

ВТОС

ГОС

ЛОС

ПОС

РОС

Общо

2013

1 587

793

761

1 622

1 654

6 417

2014

1 452

789

835

1 505

1 536

6 117

2015

1 723

692

775

1 338

1 361

5 889

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. Причината за общия спад на постъплението на граждански дела и търговски
дела, спрямо 2013 и 2014 година, посочена и в докладите на окръжните съдилища, е в
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икономическия застой и намаляването на активното
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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. Общият брой на гражданските дела за
разглеждане към 31.12.2015 година е 2 023, като през 2014 година същите са били 1
738, а през 2013 година – 1 874.
От разгледаните първоинстанционни граждански са свършени в края на
годината общо 132 дела, от които 113 или 86 % в срок до 3 месеца. В сравнение с
предходните години свършените през 2014 г. граждански дела първа инстанция са
267, от които 215 или 81 % в срок до 3 месеца през 2013 г. граждански дела първа
инстанция са били 288, като 248 или 86 % са били свършени в срок до 3 месеца.
Показателят срочност при разглеждане на първоинстанционните дела в съда е
устойчив през последните години.
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 182, от които 108 или 59
% в срок до 3 месеца. През 2014 г. свършените търговски дела са били 172, от които
73 или 42 % в срок до 3 месеца, а през 2013 г. свършените търговски дела са били
151, от които 76 или 50 % в срок до 3 месеца.
През годината са свършени всички 46 фирмени дела в срок до 3 месеца или 100
%. В същия срок през 2014 г. са били свършени всички 46 разгледани фирмени дела,
както и през 2013 година – всичките 55 дела.
През тази година от общо постъпилите 121 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 %.
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Окръжен съд - Габрово
Свършените първоинстанционни граждански дела през отчетната година са 86,
от които 68, или 79 %, в тримесечен срок, спрямо 88 за 2014 г., от които 80 % в този
срок.
Свършените търговски дела са 63, от които 47, или 75 %, в тримесечен срок,
спрямо 85 дела за 2014 г., от които 53 или 62 % в този срок и 74 за 2013 г., от които
41, или 55 % в тримесечен срок. Тези данни сочат, че с намаляване на постъпленията,
респ. на броя на делата за разглеждане от този вид, се увеличава процента на
свършените дела и на срочността.
Свършени са и 26 фирмени дела, образувани за вписване на сдружения с
нестопанска цел - 23 и фондации - 3, към които следва да се прибавят три прекратени
сдружения и 61 изменени решения.
Свършените частни граждански дела са общо 50, от които 49, или 98 %, решени
в тримесечен срок, при 74 такива дела за 2014 г. и 82 за 2013 г., решени в този срок.
Окръжен съд – Ловеч.
Изнесените данни сочат подобряване на достигнатия процент на свършените
първоинстанционни граждански дела с около 9 % в сравнение с 2014 г. и с 4 %
повече от свършените граждански дела през 2013 г. Налице е увеличение с близо 16
% на свършените в 3-месечен срок дела от този вид в сравнение с 2014 г. и повече от
28 % в сравнение с 2013 г. Тези цифри красноречиво говорят за постигнато високо
ниво на правораздаването от гледна точка на бързината.
През 2015 г. са свършени 67.5 % от търговските дела. За сравнение през 2014
г. този процент е 68.11 %, а през 2013 го. – 55.93 %. При този вид дела също се
наблюдава значително увеличение на свършените в 3-месечен срок с 30 % в
сравнение с 2014 г. и с 28% в сравнение с 2013 г.
Окръжен съд – Плевен.
През 2015 г. са свършени общо 471 дела, от които 191 граждански дела първа
инстанция и 280 търговски дела. В срок до три месеца са свършени 172 граждански
дела първа инстанция, което представлява 87 % от общо свършените дела от този
вид и 234 търговски дела, което представлява 84 % от общо свършените дела от този
вид.
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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 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 2015 г. е разгледана и решена 1 жалба за бавност – в тримесечен срок,
което представлява 100 % от решените дела от този вид.
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 2015 г. граждански дела първа инстанция за разглеждане са 290 от които
са свършени 223 или 77 %. През 2015 г. частни граждански дела първа инстанция за
разглеждане са 12, които 12 са свършени или 100 %. През 2015 г. общо свършените
граждански дела първа инстанция са 223 бр. (211 гр. д. и 12 ч.гр.д.), от които в 3
месечен срок – 152 (140 гр. дела и 12 ч. гр. д.) или 68 %.
През последната година броят на гражданските дела първа инстанция
приключили в тримесечния срок от образуването в сравнение с 2014 г. е намален с 3
%, а със средният за предходните три години с 5 %.
През 2015 г. са свършени 223 бр. граждански дела първа инстанция. От
постановените 223 акта, в едномесечен срок са изготвени 203, което е 91 % и са
просрочени 20 бр. или 9 %.
През 2015 г. търговски дела първа инстанция за разглеждане са 199 от които
са свършени 144 или 72 %. През 2015 г. частни търговски дела първа инстанция за
разглеждане са 57, от които са свършени 52 или 100 %.
Общо свършените търговски дела първа инстанция са 196 (144 т. д. и 52
ч.т.д.), от които в 3 месечен срок – 156 (104 т.д. и 52 ч.т.д.) или 79 %.
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 и увеличени
високите нива от предходните години.
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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 1 475.
По 83 от решените първоинстанционни граждански дела съдът се е произнесъл
с акт по същество, спрямо 202 за 2014 г. и 220 през 2013 г. и 268 през 2012 г. От
решените частни граждански дела с акт по същество са приключили 28 дела.
Решените търговски дела с акт по същество са 116 при 124 за 2014 г. и 106 за
2013.
От всички 46 фирмени дела, 42 са приключени с акт по същество. През 2014 г.
година те са били 44, а през 2013 г. - 52 дела.
Окръжен съд – Габрово.
От свършените общо 225 първоинстанционни граждански, търговски, частни
граждански и частни търговски дела и фирмени такива, с акт по същество са
приключили 168 дела, от които 56 граждански дела, 42 търговски дела, 44 частни
граждански и търговски и 26 фирмени. От постановените съдебни акта 24 са по
искове по СК, от които 3 за произход и 20 осиновявания, като по 23 искът е уважен
изцяло и по 1 - частично; 39 са по облигационни искове, от които 5 за непозволено
увреждане и 24 от и срещу търговци, като по 22 искът е уважен изцяло, по 13 частично и по 4 е отхвърлен; 11 са по искове по ТЗ, като по 9 искът е уважен, а по 2 –
отхвърлен; 6 са постановените съдебни акта по несъстоятелност и 2 – по вещни
искове. Исканията за вписване и по 26-те фирмени дела са уважени.
Окръжен съд – Ловеч.
От свършените 99 граждански дела първа инстанция по 65 са постановени
съдебни актове по същество, което съставлява 65,65 %. От тях по 46 дела или 70.76
%, искът е уважен изцяло. По 11 дела или 16.92 %, искът е отхвърлен, а по
останалите 8 дела - 12,13 % - искът е уважен частично. Прекратени поради
неотстраняване нередовностите на исковата молба, оттегляне или отказ от иска, както
и постигнато в хода на производството споразумение са 34 дела.
При търговските дела от свършените 108 дела по 77 са постановени актове по
същество, което е 8.91 %. По 43 търговски дела или 55.84 % искът е уважен изцяло,
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по 24 дела – 31.16 % искът е отхвърлен изцяло, а по останалите 10 дела – 12.98 %
искът е уважен частично. Прекратени на различни основания са 31 търговски дела,
като по 6 от тях е постигната спогодба.
Окръжен съд – Плевен.
През 2015 г. със съдебен акт по същество са били решени общо 347 дела, от
които 126 граждански дела първа инстанция и 221 търговски дела. Налице е
увеличение с 26 дела в сравнение с 2014 г. Решените със съдебен акт по същество
граждански дела първа инстанция и търговски дела се разпределят както следва: искове по СК – 65 дела; - облигационни искове - 11 дела; - искове по КТ – 1; дела несъстоятелност – 63 дела; - искове по ТЗ - 158 дела; - други дела - 49 дела.
Частни граждански дела през 2015 г. с акт по същество са решени 5 дела. През
2015 г. с акт по същество е било решено 1 дело – жалба за бавност.
През 2015 г. са решени общо 36 фирмени дела – всички в тримесечен срок.
Окръжен съд – Русе.
През 2015 г. от общо свършените първоинстанционни граждански дела – 211,
решени по същество са 139 и по видове са: Искове по СК – 47, Облигационни искове –
46, Вещни искове – 3, други искове – 43.
През 2015 г. от общо свършените първоинстанционни частни граждански дела
– 12, решени по същество са 11.
През 2015 г. от общо свършените първоинстанционни търговски дела – 144,
решени по същество са 101 и по видове са: Несъстоятелност – 22, Искове по ТЗ – 79.
През 2015г. от общо свършените първоинстанционни частни търговски дела –
52, решени по същество са 45. По видове са: Обезпечение на бъдещ иск – 20,
Процедура по Регламент 805/2004 – 1, Процедура по Регламент 44/2001 – 1,
Процедура

по

Регламент

1896/2006

–

несъстоятелност – 19, Други частни т.д. – 2.

1,

Възражения

в

производство

по
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Брой прекратени дела – анализ на причините
В Окръжен съд – Велико Търново.
При свършените първоинстанционни граждански дела производството е
прекратено по общо 49 при 65 дела за 2014 г. и 68 дела за 2013 година. 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 66, като основанията за прекратяване на тези
видове дела са идентични с тези по гражданските дела.
Прекратените частни граждански дела през 2015 година са 3, спрямо същия
брой - 3 за 2013 година и 2 за 2012 година.
Окръжен съд – Габрово.
При

свършените

първоинстанционни

граждански

и

търговски

дела

производството е прекратено по общо 48 (28+20) дела, при 49 дела за 2014 г. и при
43 дела за 2013 г. Причините за прекратяване са били различни - 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 или повдигане на препирня за подсъдност.
Прекратени са били само 6 частни граждански дела, при 15 за 2014 г. и 13 за
2013 г. 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,

оттегляне или отказ от иска, както и постигнато в хода на производството
споразумение са 34 дела.
Прекратени на различни основания са 31 търговски дела, като по 6 от тях е
постигната спогодба.
Окръжен съд – Плевен.
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През 2015 г. са били прекратени производствата по 87 дела, от които 25
граждански дела и 59 търговски дела.
Поради оттегляне на исковата молба са прекратени производствата по 4
граждански дела, поради отказ от иска няма дела, поради обстоятелството, че делото
не е било подсъдно на Окръжен съд – Плевен са прекратени производства по 4 дела,
по спогодба няма дела, поради недопустимост на иска са прекратени 6 дела и по
други причини 7 броя дела.
Поради това че делото не е било подсъдно на Окръжен съд - Плевен са
прекратени производствата по 16 търговски дела, поради оттегляне на исковата
молба са прекратени производствата по 9 търговски дела, поради връщане на
исковата молба заради неотстранени нередовности са прекратени производствата по
8 дела, поради недопустимост на иска са прекратени производствата по 4 дела, по
спогодба са прекратени 12 дела а по други причини са били прекратени
производствата по 10 дела.
През 2015 г. са били прекратени производствата по 3 частни граждански дела.
Окръжен съд – Русе
През 2015 г., 72 първоинстанционни граждански дела са прекратени. По видове
са: Искове по СК – 13, Облигационни искове – 36, по други причини и 1 бр. по
спогодба, Вещни искове – 2, Др. искове – 18 по други причини и 2 по спогодба
Прекратените първоинстанционни частни граждански дела са – 1.
Най – честите причина за прекратяване на делата са: неизпълнени указания за
отстраняване нередовностите на исковата молба в указания срок,като непредставени
доказателства, невнесена държавна такса, спор за подсъдност, поради неподсъдност
на исковете, поради оттегляне на иска и др.
През 2015 г., 43 първоинстанционни търговски дела са прекратени. По видове
са: Несъстоятелност – 8, Искове по ТЗ – 31 по др. причини и 4 по спогодба.
Прекратените първоинстанционни частни търговски дела са – 7.
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 неподсъдност на исковете,
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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.

Висящи дела в края на отчетния период
Окръжен съд – Велико Търново.
В края на 2015 г. са останали несвършени: 64 първоинстанционни граждански
дела, при 63 първоинстанционни граждански дела за 2014 г. и 79 за 2013, 102
търговски дела, спрямо 103 за 2015 г. и 115 за 2013 г. Общият брой на висящите към
31.12.2015 г. граждански дела е 293 при 293 за 2014 г. и 282 за 2013 г. Тези данни
допълнително потвърждават извода за значително подобряване срочността на
разглеждане и решаване на тези дела.
Окръжен съд - Габрово
От първоинстанционните граждански дела са останали несвършени 33, спрямо
21 за 2014 година и 34 за 2013 година. От търговските дела са останали несвършени
35, спрямо 23 дела за 2014 година и 44 за 2013 година. Останало е само 1 висящо
частно гражданско дело, при 3 за 2014 година и също 1 – за 2013 година.
Окръжен съд – Ловеч
Не са налице данни в доклада. Видно от статистическите таблици – 142.
Окръжен съд – Плевен.
Към 31.12.2015 г. висящи са останали 44 граждански дела и 91 търговски дела.
Окръжен съд – Русе
В края на отчетния период висящите граждански дела първа инстанция са 67,
което представлява 24 % от делата за разглеждане – 278.
Висящи частни граждански дела в края на отчетния период няма.
Налице е намаление на броя на несвършените дела в сравнение с 2014 г. и
спрямо средното за предходните години (28 %). Показателят е критерий за това, че
почти всички дела за разглеждане приключват в отчетния период.

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА АПЕЛАТИВЕН СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2015 г.

140|212

В края на 2015 г. висящите търговски дела първа инстанция са 63, което
представлява 30 % от делата за разглеждане – 207.
Висящите частни търговски дела в края на периода са 5, 4 от които са
постъпили след 21.12.2015 г.
Налице е увеличение на броя на несвършените дела в сравнение с 2014 г. и
спрямо средното за предходните години (24 %). 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.
Обжалвани са общо 112 решения по граждански и търговски дела, решени през
отчетната година.
Окръжен съд – Габрово
При първоинстанционните граждански дела са обжалвани 24 от постановените
решения, при 42 за 2014 г. и 35 за 2013 г., а при търговските дела – 40, при 48 за
2014 г. и 39 за 2013 г. От тях са обжалвани 42 решения по облигационни искове (6 за
непозволено увреждане и 29 срещу търговци), 5 от решенията по несъстоятелност, 3те решения по вещни искове, 2 решения по ТЗ и 12 други решения. Постановените по
частните граждански дела съдебни актове не са обжалвани.
Окръжен съд – Ловеч
Вид дела
Гражд. и Търг. Дела- I
инст.
Вид дела
Гражд. и Търг. Дела- I
инст.
Вид дела
Гражд. и Търг. дела - I
инст.
Вид дела
Гражд. и Търг. дела - I
инст.

%-но
съотношение

Брой актове

Брой ОТМЕНЕНИ актове

74

4

Брой актове

Брой ИЗМЕНЕНИ актове

74

3

Брой актове

Брой ПОТВЪРДЕНИ актове

%-но
съотношение

74

40

54,05%

Брой актове

Брой ВЪРНАТИ ЗА НОВО
РАЗГЛЕЖДАНЕ актове

%-но
съотношение

74

0

5,40%
%-но
съотношение
4,05%

0%
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Вид дела

Брой актове

Брой ОТМЕНЕНИ
ОТЧАСТИ актове

%-но
съотношение

74

15

20,27%

Брой актове

Брой ОБЕЗСИЛЕНИ актове

%-но
съотношение

74

2

Брой актове

Брой НЕДОПУСНАТИ ДО
КАСАЦИОННО
ОБЖАЛВАНЕ актове

74

0

Брой актове

Брой ОСТАВЕНИ БЕЗ
РАЗГЛЕЖДАНЕ ДЕЛА
актове

74

2

Брой актове

Брой ОТМЕНЕНИ И
ПОСТАНОВЕНИ ДРУГИ
актове

%-но
съотношение

74

8

10,81%

Гражд. и Търг. дела - I
инст.
Вид дела
Гражд. и Търг. Дела- I
инст.
Вид дела
Гражд. и Търг. Дела- I
инст.
Вид дела
Гражд. и Търг. Дела- I
инст.
Вид дела
Гражд. и Търг. Дела- I
инст.
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2,70%
%-но
съотношение
0%
%-но
съотношение
2,70%

Окръжен съд – Плевен.
От решените през 2015 г. със съдебен акт по същество 126 граждански дела
първа инстанция и 221 търговски дела са били обжалвани съдебните актове по общо
118 дела, от които 33 граждански дела първа инстанция и 85 търговски дела. През
първото шестмесечие на отчетната година в съда са били върнати от инстанционна
проверка 15 граждански дела първа инстанция и 37 търговски дела. От тях
граждански дела са потвърдени 5

и от предходни години 7, отменени 0 и от

предходни години 1, от тях, поради виновно поведение на съда, 0 и 1 от предходни
години, изменени 0 и 2 от предходни години, като 1 е по невиновно поведение на
съда, а търговски са потвърдени 10 и 16 от предходни години, отменени 2 и 4 от
предходни години, поради виновно поведение на съда, отменени 2 и 0 по невиновно
поведение на съда, изменени 0 и 3 от предходни години, като 2 дела от тях са по
невиновно поведение на съда.
През второто шестмесечие на отчетната година в съда са били върнати от
инстанционна проверка 16 граждански дела първа инстанция и 36 търговски дела. От
тях граждански дела са потвърдени 9 и от предходни години 1, отменени 1 и от
предходни години 0, от тях, поради виновно поведение на съда, 1, изменени 1 и 4 от
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предходни години, а търговски са потвърдени 14 и 10 от предходни години, изцяло
отменени 2 и 3 от предходни години, всички поради виновно поведение на съда,
частично изменени 6 и 1 от предходни години. Броя на невърнатите дела от
касационна проверка е 22 граждански първа инстанция и 59 търговски дела.
От решените през 2015 година със съдебен акт по същество граждански дела І
инстанция и търговски в съда са били върнати от инстанционна проверка 31
граждански дела първа инстанция и 73 търговски дела. От тях граждански дела са
потвърдени 14 и от предходни години 8, отменени 1 и от предходни години 1, от тях,
поради виновно поведение на съда 2, изменени 1 и 6 от предходни години, а
търговски са потвърдени 24 и 26 от предходни години, изцяло отменени 6 и 7 от
предходни години, от тях 11 поради виновно поведение на съда и 2 по невиновно
поведение на съда, частично изменени 6 и 4 от предходни години. Броя на
невърнатите дела от касационна проверка е 22 граждански първа инстанция и 59
търговски дела.
От решените през 2015 г. със съдебен акт по същество 36 дела няма обжалвани.
Окръжен съд – Русе.
По първоинстанционните граждански дела са постановени 223 (211 г.д. + 12
ч.г.д.) съдебни акта. Обжалвани са 63 или 28 %. Разгледани и върнати от горната
инстанция в т.ч. и жалби против решения и определения през второто полугодие на
2015 г. са 28, от тях с резултат изцяло потвърдено индекс 1 са 15 дела, недопуснато
до касационно обжалване индекс 2 – 1, изцяло отменено индекс 3 – 7, потвърдено в
едната част индекс 5 и 8 – 5.
По първоинстанционни търговски дела са постановени 196 (144 т.д. + 52
ч.т.д.) съдебни акта. Обжалвани са 46 или 23 % въззивни жалби. През второто
полугодие на 2015 г. са върнати с резултати общо 27 дела, в т. ч. и жалби против
решения и определения. Резултатите са: изцяло потвърдени индекс 1 са 14 акта,
недопуснати до касационно обжалване индекс 2 са 3, изцяло отменени индекс 3 – 5,
потвърдени в едната част и отменено в друга част индекс 5 и 6 - 4 и отменено в една
част индекс 7 – 1.
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Въззивни дела
Наказателни дела
Постъпление на делата и сравнителен анализ
Окръжен съд – Велико Търново:
През 2015 г. новообразувани са 87 въззивни наказателни общ характер дела и
148 въззивни частни наказателни дела. Несвършени от предходен период са бил 14
въззивни наказателни общ характер дела и 7 въззивни частни наказателни дела.
Разгледаните въззивни наказателни общ характер дела са общо 101, а въззивни
частни наказателни дела са 155.
При въззивните производства се констатира трайна тенденция на намаляване
броя на постъпилите и разгледани дела.
Окръжен съд – Габрово:
Въззивните наказателни от общ, административен и частен характер дела за
разглеждане през отчетната 2015 година са били 90, от които 8 висящи от
предходната година и 81 новопостъпили. През 2014 година тези дела са били общо
133, от които 20 висящи и 113 новопостъпили, а през 2013 - общо 139, от които 17
висящи в началото на периода и 122 новопостъпили. Продължава тенденцията към
намалено постъпление. От постъпилите дела 47 са от Районен съд – Габрово, 17 от
Районен съд – Севлиево, 10 от Районен съд – Трявна и 7 от Районен съд – Дряново.
Въззивните частни наказателни дела за разглеждане през 2015 година са общо
59 новопостъпили,

през 2014 година са били общо 55, от които 4 висящи и 51

новопостъпили, през 2013 година - общо 82, от които 1 висящо и 81 новопостъпили.
Постъплението на този вид дела през трите години, от тенденция към увеличаване,
се връща към предишните нива . По районни съдилища е следното: 39 дела от Районен
съд – Габрово, 13 от Районен съд – Севлиево, 4 от Районен съд – Трявна, 2 от Районен
съд – Дряново и 1 от Районен съд – Горна Оряховица.
Окръжен съд – Ловеч:

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА АПЕЛАТИВЕН СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2015 г.

Видове дела

Ост. несвършени

Новообразувани

Въззивни нак.дела

9

76

Частни нак.дела ІІ-ра

2

86
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Окръжен съд – Плевен:
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 отчетната година е минимално в сравнение с предходните
години от 2009г. насам.
През 2015 г. са стояли за разглеждане 245 частни 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 пет години е спряна през 2014 г. и 2015 г., и дори е превърната във
възходяща тенденция на постъпление.
Окръжен съд – Русе:
Висящите въззивни наказателни дела към 01.01.2015 г. са 12. По видове са:
въззивни наказателни общ характер дела – 7, въззивни частен характер дела – 1 и
въззивни наказателни административен характер дела – 4.
Образуваните въззивните наказателни дела през отчетния период са 128, от
които 102 по жалби и 26 по протести. По видове са както следва: въззивни
наказателни общ характер дела – 89, въззивни частен характер дела – 18 и въззивни
наказателни административен характер дела – 21.
Няма висящите въззивни частни наказателни дела към 01.01.2015 г. През 2015
г. постъпилите въззивни частни наказателни дела са 144.
В сравнение със средното постъпление за последните три години, въззивните
частните наказателни дела за 2015 г. е намаляло с 1%.
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Година

Висящи

2015

12

2014
2013

Общо

Общо за

ВНОХД

ВНХЧД

ВНАХД

ВЧНД

272

89

18

21

144

284

15

412

74

1

165

172

427

17

373

72

3

182

116

390

постъпили
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разглеждане

Брой свършени (решени) дела – в края на годината
Окръжен съд – Велико Търново.
През 2015 г. са свършени 78 въззивни наказателни общ характер дела и 139
въззивни частни наказателни дела. От тях в тримесечен срок от въззивни наказателни
общ характер дела са приключени 82 % и от въззивни частни наказателни дела 95 %.
През последните години се констатира трайна тенденция на намаляване броя
на постъпилите и разгледани въззивни производства, а от тук и на приключените
такива. През 2015 г. се отчита още по-малък броя свършени въззивни дела. По
отношение приключването им в тримесечен срок се констатира намаляване
процентното съотношение при въззивните наказателни общ характер дела, а при
въззивните частни наказателни дела увеличение на срочността.
Окръжен съд – Габрово.
Свършените
образувани

по

през
жалби

отчетната
или

2015

протести

година

въззивни

наказателни

против

присъди

или

дела,

решения

на

първоинстанционния съд са 79, от които 69, или 87 %, са свършени в тримесечен
срок, при 124 за 2014 година, от които 115, или 93 %, свършени в този срок и 119 за
2013 година, от които 113, или 95 %, свършени в тримесечния срок. Следва да се
отчете отстъпление при този показател (срочност).
Приключило е разглеждането и на 58 въззивни частни наказателни дела от
общо

59,

образувани по частни

жалби и

протести против определения

и

разпореждания на районните съдилища, всички, или 100 %, свършени в тримесечен
срок, при 55 за 2014 година и 78 за 2013 година.
Окръжен съд – Ловеч:
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При въззивните наказателни дела данните показват, че от разгледаните през
2015 год. 85 дела са свършени 78, като 70 са приключили в срок от 3 месеца или 90
%. При въззивните наказателни дела през отчетния период е налице също по-добър
резултат по отношение на свършените в 3-месечен срок дела в сравнение с
предходната година. От свършените през 2014 год. 110 дела от този вид 96 или 87%
са в срок до 3 месеца. За сравнение през 2013 год. този процент е 90%.
При частните наказателни дела втора инстанция данните показват, че от
разгледаните през 2015 год. 88 дела са свършени 83, като 82 са приключили в срок от
3 месеца или 93,18 %. Налице е леко отстъпление от резултатите от предходните
години, когато 100% от делата са свършени в срок до 3 месеца.
Окръжен съд – Плевен:
През 2015 г. са решени общо 160 въззивни наказателни общ характер
дела. В срок до три месеца са свършени 131 дела, което представлява 82 % от общо
свършените дела от този вид.
През 2015 г. са решени 231 частни наказателни дела втора инстанция. В
срок до три месеца са решени 227 дела, което представлява 98 % от общо
свършените дела от този вид.
Окръжен съд – Русе:
Свършените въззивни производства за 2015 г. са: по жалби и протести против
присъди 123 и по частни жалби против определения на районните съдилища – 141,
общо 264 свършени.
Свършените наказателни дела по видове в табличен и графичен вид е както
следва:
ЧНД

Година

ОБЩО

ВНД

2015

264

123

141

2014

313

164

149

2013

310

177

134

II инст.

Въззивните наказателни дела свършени в 3 месечен срок за последните
четири години са както следва:

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА АПЕЛАТИВЕН СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2015 г.

147|212

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.
За 2015 г. са приключени общо 217 въззивни производства. По тях са
постановени общо 206 съдебни актове. При въззивните наказателни общ характер
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 наказателни общ характер дела:
Решения, с които е потвърден първоинстанционния акт са 46 бр., изменени са 9 бр. и
са отменени 19 бр. Производствата по 4 бр. дела са прекратени.
Постановените въззивни решения по чл. 335, ал. 1 и ал. 2 НПК са 11 бр. и по
чл. 336 НПК- 8 бр. Общо са отменени 19 присъди и решения на районните съдилища.
Постановените въззивни решения по чл. 337, ал. 1 НПК 7 бр., по чл. 337, ал. 2
НПК са 1 бр. и по чл. 337, ал. 3 НПК са 1 бр.
Постановени съдебни актове по въззивните частни наказателни дела: Решения
и определения, с които е потвърден първоинстанционния акт са 100 бр., изменени са
6 бр., отменени са 26 бр. Производствата по 7 дела са прекратени.
За 2015 г. са приключени общо 217 въззивни дела. От тях с акт по същество са
решени 206 бр., като 11 дела са прекратени. Общо са потвърдени 146 бр. или 71 %,
изменени са 15 бр. или 7 % и са отменени 45 бр. или 22 %.
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 трайна
тенденция на увеличение на Тази тенденция е свързана с намаляване приключените
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наказателни общ характер дела по реда на чл. 382 - 384 НПК и увеличаване
разглеждането им по реда на Глава ХVІІ НПК.
За сравнителния период от три години се отчита намаление броя на
постъпилите, разгледани и приключени частни наказателни дела през 2013 г. и 2014
г. Това води и до намаляване броя на постановените актове по същество. През 2015 г.
е налице рязко увеличение на постъпилите, разгледани и приключени частни
наказателни дела.
Окръжен съд - Габрово.
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.
Постановени са 70 акта по същество по въззивни наказателни производства и са
прекратени 8 такива - поради оттегляне на жалбата и постигната спогодба между
страните по наказателно частен характер дело. Разгледани са били общо 83 частни
жалби и протести.
При справка за решените 78 въззивни наказателни дела с акт по същество, се
наблюдават следните резултати за районните съдилища:

Въззивни наказателни дела
РС-Ловеч
Решени по

Бр.

Потв

същество

решени

.

30

20

РС-Луковит
Бр.
решен

Бр.
Потв.

и
21

РС-Тетевен

решен

Бр.
Потв.

и
12

11

РС-Троян

реше

Потв.

ни
4

15

11
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Наказа

наказа
Изменени

нието е

друг

увелич

и

ено

нието
е

други

увелич

6

РС-Тетевен

аниет

нието

други

намале

о

други

намал

но.

3

РС-Троян
Наказ

наказа

ено

2
Отменени

РС-Луковит
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ено.

2

2

1

0

РС-Ловеч

РС-Луковит

РС-Тетевен

РС-Троян

1

4

3

3

РС-Ловеч

РС-Луковит

РС-Тетевен

РС-Троян

1

2

0

0

изцяло и
върнати за
ново
разглеждане
Отменени и
постановени
нови
присъди

Окръжен съд - Ловеч е разгледал и едно въззивно общ характер дело на
Районен съд - Плевен, с което е потвърдена присъдата на първата инстанция.
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 три.
Едното дело е било обжалвано пред ВКС и ВКС е постановил решение, с което е
изменил присъдата на Ловешки окръжен съд.
Окръжен съд - Плевен.
През 2015 г. със съдебен акт по същество са били решени общо 154 въззивни
общ характер дела. През 2014 г. със съдебен акт по същество са били решени общо
191 такива дела. През 2013 г. със съдебен акт по същество са били решени общо 194
дела от този вид.
През 2015 г. със съдебен акт по същество са били решени общо 222 частни
наказателни дела втора инстанция. През 2014 г. със съдебен акт по същество са били
решени общо 189 такива дела. През 2013 г. със съдебен акт по същество са били
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решени общо 171 дела от този вид.
През 2012 г. със съдебен акт по същество са били решени общо 205 дела.
Окръжен съд - Русе.
През 2015 г. от общо свършените въззивни наказателни дела – 264 бр.,
решени по същество са 254 бр. и по видове са: въззивни общ характер дела, въззивни
частен характер дела и въззивни административни дела – 118 бр.; въззивни частни
наказателни дела – 141 бр.

Брой прекратените дела - причини.
В Окръжен съд – Велико Търново
Няма данни в доклада.
Окръжен съд – Габрово.
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.
Постановени са 70 акта по същество по въззивни наказателни производства и са
прекратени 8 такива - поради оттегляне на жалбата и постигната спогодба между
страните по наказателно частен характер дело. Разгледани са били общо 83 частни
жалби и протести.
Окръжен съд – Плевен.
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
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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 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.
Окръжен съд – Русе.
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 – 4бр.

Останали несвършени дела
Окръжен съд – Велико Търново.
Няма данни в доклада.
Окръжен съд - Габрово. Останали са несвършени 11 въззивни наказателни
общ характер дела, спрямо 9 за 2014 година и 20 за 2013 година; несвършено е само
1 въззивно частно наказателно дело.
Общият брой на висящите към 31.12.2015 година наказателни дела е 6.26 %
спрямо делата за разглеждане от този вид (321), при 3.92 за 2014 година и 7.07 за
2013 година.
Окръжен съд - Ловеч. В края на отчетния период са останали висящи 12
наказателни дела от поставените на разглеждане.
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Окръжен съд - Плевен. Към 31.12.2015 г. висящи са останали 57 наказателни
дела – втора инстанция.
Окръжен съд – Русе. В края на отчетния период са останали несвършени 20
бр. въззивни наказателни дела от които: 16 бр. въззивни общ характер дела, 1 бр.
въззивно наказателно частен характер дело и 3 бр. въззивни частни наказателни
дела, които общо представляват 7 % от делата за разглеждане – 284 бр.
Наблюдава се тенденция на увеличение на процента на несвършените дела
спрямо средното за предходните години. От друга страна, следва да се отбележи и
факта, че в периода 17 бр. от несвършените дела са постъпили през месец декември
2015 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 потвърдени 7 от тях, изменен е 1 бр. отменени са 5 бр.
В Окръжен съд – Габрово.
При въззивните наказателни дела са обжалвани и протестирани само 2 нови
присъди, произнесени след отмяна на първоинстанционните, при подадени по 8 жалби
и протести срещу постановени през 2014 и 2013 година. Няма обжалвани съдебни
актове, постановени по въззивните частни наказателни дела.
В Окръжен съд – Ловеч.
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Вид дела

Брой актове

Брой ОТМЕНЕНИ актове

55

2

Брой актове

Брой ИЗМЕНЕНИ актове

55

8

Брой актове

Брой ПОТВЪРДЕНИ актове

55

55

32
Брой ВЪРНАТИ ЗА НОВО
РАЗГЛЕЖДАНЕ актове
1
Брой ОТМЕНЕНИ
ОТЧАСТИ актове
7

Брой актове

Брой ОБЕЗСИЛЕНИ актове

55

0
Брой НЕДОПУСНАТИ ДО
КАСАЦИОННО
ОБЖАЛВАНЕ актове
0
Брой ОСТАВЕНИ БЕЗ
РАЗГЛЕЖДАНЕ ДЕЛА
актове
3
Брой ОТМЕНЕНИ И
ПОСТАНОВЕНИ ДРУГИ
актове
2

Наказателни дела
Вид дела
Наказателни дела
Вид дела
Наказателни дела
Вид дела

Брой актове

Наказателни дела
Вид дела

55
Брой актове

Наказателни дела
Вид дела
Наказателни дела
Вид дела

Брой актове

Наказателни дела
Вид дела

55
Брой актове

Наказателни дела
Вид дела

55
Брой актове

Наказателни дела

55
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%-но
съотношение
3,63%
%-но
съотношение
14,54%
%-но
съотношение
58,15%
%-но
съотношение
1,81%
%-но
съотношение
12,72%
%-но
съотношение
0%
%-но
съотношение
0%
%-но
съотношение
5,45%
%-но
съотношение
3,63%

В Окръжен съд – Плевен.
От 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 2015 г. са постановени 264 бр. съдебни акта по въззивни наказателни
дела, от които 123 бр. присъди, решения и определения по въззивни общ характер
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дела, въззивно наказателно частен характер дело и въззивни административно
наказателни дела, както и 141бр. определения и разпореждания по въззивни частни
наказателни дела, а обжалвани и протестирани са 8 бр. или 3 %.
Върнати през второто полугодие на 2015г. са 5 бр., от които потвърдени 2 бр.
и отменени изцяло 3 бр.
Налице е намаление на процента на обжалваните актове спрямо предходната
2014 г. и се запазва ако сравним 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 в съда са разгледани 928 въззивни граждански дела (без
въззивните частни граждански дела), от които 104 останали от предходни периоди и
824 постъпили през годината.
На фона на отчетения спад в броя на новообразуваните въззивни граждански
дела през периода 2012 - 2014 г. (през 2012 година те са били 614, през 2013 година –
626, а през 2014 г. 521), през отчетния период е налице значително увеличение на
постъпленията .
Въззивните частни граждански дела за разглеждане през 2015 г. е 535, от които
23 висящи в началото на периода и новообразувани 512. През 2014 година въззивните
частни граждански дела за разглеждане са били общо 452, от които 19 висящи и 433
новообразувани, а през 2013 г. броят на тези дела е бил 397. Очевидна е тенденцията
на увеличение на броя на новообразуваните дела и при този вид дела през 2015 г.
Общият брой на разглежданите второинстанционни граждански дела през 2015
г. е бил 1463 или 72 % от всички граждански дела. За сравнение през 2014 г. броят
разглеждани второинстанционни дела е бил 1046 или 60 % от всички граждански
дела.
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В заключение следва да се посочи, че през 2015 г. броят на новообразуваните
граждански дела бележи значително увеличение.
Окръжен съд – Габрово. През 2015 година са постъпили 269 въззивни
граждански и търговски дела, като, заедно с останалите 29 висящи в началото на
отчетния период, общият брой на делата за разглеждане е 298, при 408 за 2014
година, от които 374 новопостъпили и 330 за 2013 година, от които 294
новопостъпили, като съпоставката на данните сочи тенденция към значително
намаляване постъплението на тези дела, независимо от посоченото по-горе
обстоятелство, касаещо образуването на делата по жалбите срещу действията на
съдебните изпълнители до 2013 година. Водещо е постъплението от Районен съд –
Габрово – 103 дела, при 43 от Районен съд – Севлиево, 20 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, 2 дела от Районен съд – Велико
Търново и 1 дело от Районен съд – Ловеч. По жалби срещу действия на ЧСИ са
образувани общо 84 въззивни граждански дела, спрямо 110 през 2014 година.
През 2015 година са постъпили 184 въззивни частни граждански и търговски
дела, при 178 за 2014 година и 173 за 2013 година, общият брой за разглеждане е
бил съответно 189, спрямо 187 и 178 - тенденция на устойчивост. Постъплението на
частни жалби е следното: 97 срещу определения и разпореждания на Районен съд –
Габрово, 35 – на Районен съд – Севлиево, 34 – на Районен съд – Дряново, 8 – на
Районен съд – Трявна, 7 – на Районен съд – Плевен и 3 – на Районен съд – Ловеч.
Окръжен съд – Ловеч.

Видове дела

Година
2015

2014

2013

2012

Въззивни гр.дела

362

360

220

235

Частни гр.дела ІІ-ра

206

247

317

252

По отношение на въззивните граждански дела ІІ инстанция е налице тенденция
за запазване броя на постъплението с разлика от няколко дела в сравнение с 2014
год., но значително увеличение със 142 дела в сравнение с 2013 год.
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От така поставените на разглеждане въззивни граждански и наказателни дела,
останали несвършени към 01.01.2015 год. и съответно новообразувани данните са
следните:

Видове дела

Ост. несвършени

Новообразувани

Въззивни гр.дела

43

319

Частни гр.дела ІІ-ра

12

194

Окръжен съд – Плевен.
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. През 2014 г. са стояли за разглеждане общо 717 въззивни
граждански дела, от които 91 дела са били висящи в началото на годината, а 626 дела
са новообразувани. През 2013 г. са стояли за разглеждане общо 644 въззивни
граждански дела, от които 107 дела са били висящи в началото на годината, а 537
дела са новообразувани.
Очерталата се тенденция за увеличаване на този вид дела за годините 2012 –
2013 г. е получила съществено развитие през 2014 г., като дори за периода от 2010 г.
насам е постигнат своеобразен връх. През 2015 г., обаче е налице известен спад на
броя на този вид дел, но броя на постъпилите и разгледани дела е най-висок от 2010
г. след върховата 2014 г.
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. През 2014 г. са стояли за разглеждане общо 474 частни граждански
дела втора инстанция, от които 40 дела са били висящи в началото на годината, а 434
дела са новообразувани. През 2013 г. са стояли за разглеждане 672 частни
граждански дела втора инстанция, от които 33 дела са били висящи в началото на
годината, а 639 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
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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.
Окръжен съд – Русе.
Към 1.01.2015 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 съществено намаление в сравнение с предходните три
години на гражданските спорове, поставени за разглеждане пред съда като въззивна
инстанция
Общият брой на подлежащите за разглеждане въззивни граждански дела и
въззивни частни граждански дела за 2015 г. е 834 бр., което сочи за значително
намаление в сравнение със средното за последните три години (1 152 бр.) на делата
за разглеждане.
Към 1.01.2015 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 82 бр. въззивни
частни търговски дела.
Постъплението сравнено с предходния отчетен период е с тенденция към
увеличение.
Общият брой на подлежащите за разглеждане въззивни търговски дела и
въззивни частни търговски дела за 2015 г. е 170 бр., което сочи за значително
увеличение в сравнение със средното за последните три години (148 бр.) на делата за
разглеждане.
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Брой свършени (решени) дела – в края на годината
Окръжен съд – Велико Търново. От разгледаните през 2015 година
въззивни граждански дела са свършени 840, от които 734 или 87 % в срок до 3
месеца. През 2014 г. броят на свършените въззивни граждански дела е бил 490, от
които 391 или 80 % в срок до 3 месеца. През 2013 година свършените въззивни
граждански дела са били 651, от които 548 или 84 % в срок до 3 месеца. Тук трябва
да се отбележи, че броят на разглежданите и броят на свършените въззивни
граждански дела през 2015 г. е значително увеличен, като въпреки това и въпреки помалката численост на състава от съдии, разглеждащи този вид дела, показателят
срочност се е подобрил и то със седем пункта. Това дава основание да се заключи, че
работата на съдиите от гражданската колегия на съда се е подобрила .
При въззивните частни граждански дела статистиката сочи свършени 496 от
които 493 или 99 % в срок до 3 месеца. През 2014 г. са свършени 429, частни
граждански дела, от които 426 или 99 % в срок до 3 месеца. През 2013 година при
свършени 379 такива дела, 100 % са били свършени в срок до 3 месеца.
Общият брой на гражданските дела за разглеждане към 31.12.2015 година е 2
023, като през 2014 година същите са били 1 738, а през 2013 година – 1 874.
Окръжен съд - Габрово
Свършени са 275 въззивни граждански и търговски дела, от общо 298,
образувани по жалби срещу решения на районните съдилища, като 257, или 93 %, са
свършени в тримесечен срок, при свършени общо 379 през 2014 година, от които 360,
или 95 % в този срок и 296 през 2013 година, от които 278, или 94 %, в тримесечен
срок, като се запазва достигната висока срочност за приключване на този вид дела.
Свършените въззивни частни граждански и търговски дела са 181, от общо 189,
образувани по жалби срещу определения на районните съдилища, като всички (100
%) са приключени в тримесечен срок. През 2014 са свършени 182, а през 2013 година
– 169 такива дела.
Окръжен съд – Ловеч.
От разгледаните през 2015 год. 362 въззивни граждански дела са свършили 310
бр., от които 282 в срок до 3 месеца или 91.00 %. От разгледаните през 2014 год. 360

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА АПЕЛАТИВЕН СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2015 г.

159|212

въззивни граждански дела са свършили 317 бр., от които 264 в срок до 3 месеца или
83.33 %. През 2013 год. от свършените 169 дела от този вид 116 или 69% в срок до 3
месеца. Тези данни сочат на постигнати през отчетната година много добри резултати
по показателя срочност, като е налице нарастване на приключилите в 3 месечен срок
въззивни граждански дела с близо 7 % в сравнение с 2014 год. и повече от 14 % в
сравнение с 2013 год.
При въззивните частни граждански дела статистиката сочи, че от разгледаните
206 са свършени 193 дела през 2015 година, от които в срок от 3 месеца са
приключили 193 дела или 100 %. За сравнение, при въззивните частни граждански
дела от свършените 235 дела през 2014 година в срок до 3 месеца са приключили 235
дела или 100 %. През 2013 год. са били свършени 306 такива дела, от които 306 в
срок до 3 месеца или 100 %. Изводът, който се налага е, че всички въззивни частни
граждански дела приключват в 3 – месечен срок.
Окръжен съд – Плевен.
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. През
2014 г. са били решени общо 612 въззивни граждански дела, от които 527 дела в
тримесечен срок, което представлява 86 % от общо свършените дела. През 2013 г. са
решени общо 559 въззивни граждански дела. В срок до три месеца са решени 467
дела, което представлява 84 % от общо свършените дела от този вид.
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 2010г. насам, с изключение на
2014 г.
Бързината на разглеждане на този вид дела по критерия решени в тримесечен
срок е на най-високо ниво за последните три години.
През 2015 г. са решени 332 частни граждански дела втора инстанция. В срок до
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три месеца са решени 330 дела, което представлява 99 % от общо свършените дела
от този вид. През 2014 г. са решени 456 частни граждански дела втора инстанция. В
срок до три месеца са решени 453 дела, което представлява 99 % от общо
свършените дела от този вид. През 2013 г. са решени 631 частни граждански дела
втора инстанция. В срок до три месеца са решени 624 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. – 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.
Наблюдава се устойчива тенденция за решаване на тези дела в тримесечен
срок в близки до 100% параметри.
Окръжен съд – Русе.
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 отчетния период 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.
От горните данни следва категоричния извод за изключително подобрение на
срочното приключване на въззивните граждански дела в тримесечен срок.
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 2015 г. са разгледани 84 бр. търговски дела и са свършени 75 бр. или 89
% от всичко за разглеждане.
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През отчетния период са разгледани 86 бр. въззивни частни търговски дела и
са свършени 82 бр. или 95 %. Тези резултати сочат за изключително висока
ефективност на работата на съдиите от гражданското и търговско отделение.
През отчетния период 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.
През 2015 г. са свършени 157 бр. въззивни търговски и въззивни частни
търговски дела. От постановените 157 бр. акта, в едномесечен срок са изготвени 157
бр., което е 100 %.

Брой на решените дела по същество - анализ по видове
Окръжен съд – Велико Търново
Решените въззивни граждански дела общо с акт по същество са 1203 при 856 за
2014 г. и 959 през 2013 година.
Решените въззивни граждански дела с акт по същество са 754 при 465 за 2014
г. и 624 през 2013 година.
От свършените въззивни частни граждански дела с акт по същество са решени
449 спрямо 391 за 2014 г. и 335 през 2013 година.
Окръжен съд – Габрово.
При 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, със съдебен
акт по същество са приключили общо 156 дела.
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Окръжен съд – Ловеч.
При анализ на постановените 310 решения по въззивни граждански дела по
същество се установяват следните резултати по съдилища:

Въззивни граждански дела
Брой постъпили

РС-Ловеч

РС-Луковит

РС-Тетевен

РС-Троян

дела

152

18

57

77

Решени

133

11

49

62

Потвърдени

76

8

32

32

9

10

Постановено
ново решение

24

Обезсилени,
поради

9

1

недопустимост
изменено
частично
Прекратени

9

1

6

8

15

2

2

11

Окръжен съд – Плевен.
През 2015 г. със съдебен акт по същество са били решени общо 544 въззивни
граждански дела.
През 2014 г. със съдебен акт по същество са били решени общо 557 въззивни
граждански дела.
През 2013 г. със съдебен акт по същество са били решени общо 527 въззивни
граждански дела.
През 2015 г. със съдебен акт по същество са били решени общо 307 частни
граждански дела втора инстанция.
През 2014 г. със съдебен акт по същество са били решени общо 419 частни
граждански дела втора инстанция.
През 2013 г. със съдебен акт по същество са били решени общо 321 частни
граждански дела втора инстанция.
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Окръжен съд – Русе.
Свършените въззивните производства 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.
От постановените 476 бр. решения по въззивни граждански и въззивни
търговски дела, резултатите са както следва: решението оставено в сила – 287 бр.,
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 са 86, при 25 за 2014 г., респ. 27 за
2013 година. Основанията 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.
Прекратените въззивни частни граждански дела са 47 при 38 за 2014 г. и 44 за
2013 година. Основанията са недопустимост на жалбата, оттегляне на жалбата,
върнати на районния съд за изпълнение на процедури по чл. 260 и 276 от ГПК.
Окръжен съд – Габрово.
Прекратените въззивни граждански дела са 58, спрямо 67 за 2014 година и 14
за 2013 година. Прекратяването на делата е било свързано преди всичко с
неправилно администриране от районните съдии, като след връщането им е
продължавало тяхното разглеждане.
Прекратените въззивни частни граждански дела са 25, спрямо 29 за 2014 и 23
за 2013 година. Основанията са същите както при прекратените въззивни граждански
дела.
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Окръжен съд - Ловеч.
Няма данни в доклада.
Окръжен съд – Плевен.
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 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
други причини са прекратени производствата по 16 дела.
Окръжен съд – Русе
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 2015 година са останали несвършени: 88 въззивни граждански дела
спрямо 104 за 2014 г. и 70 за 2013 година, което е значително намаление предвид
завишеното постъпление, и 30 въззивни частни граждански дела.
Окръжен съд - Габрово
От въззивните граждански дела са останали несвършени 23, при 29 за 2014 и 34
за 2013 година, а от въззивните частни граждански дела са останали 8, при 5 за 2014
година и 9 за 2013 година.
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Общият брой на висящите към 31.12.2015 година граждански дела е 12.80 %
спрямо делата за разглеждане (781), при 8.88 % за 2014 година и 13.46 % за 2013
година.
Окръжен съд – Ловеч
Не са налице данни в доклада.
Окръжен съд – Плевен.
Към 31.12.2015 г. висящи са останали 98 граждански и търговски дела.
Окръжен съд – Русе
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 тенденция на запазване на процента на несвършените дела
спрямо средното за предходните години (7 %), доказващо много добрата работа на
съдиите от гражданското и търговско отделения. От друга страна, следва да се
отбележи и факта, че в периода след 10 декември 2015 г. постъпилите въззивни
граждански и търговски дела 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.
128 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.
Окръжен съд – Габрово
От постановените по въззивните граждански и търговски дела са обжалвани 100
решения, при 60 през 2014 година и 56 през 2013 година. Срещу 22 от постановените
по въззивните частни граждански дела съдебни акта са подадени жалби, при 23 за
2014 година и 28 за 2013 година.
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Окръжен съд – Ловеч
Вид дела
Граждански дела - II инст.
Вид дела
Граждански дела - II инст.
Вид дела
Граждански дела - II инст.
Вид дела
Граждански дела - II инст.
Вид дела
Граждански дела - II инст.
Вид дела
Граждански дела - II инст.
Вид дела
Граждански дела - II инст.
Вид дела
Граждански дела - II инст.
Вид дела
Граждански дела - II инст.
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5
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3,37%
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25,84%
%-но
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5,61%
%-но
съотношение
3,37%

Окръжен съд – Плевен.
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
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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.
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.
От общо свършените през 2015 г. 772 бр. (469 гр.д и 303 ч.гр.д.) въззивни гр. и
частни граждански дела са обжалвани 152 бр. или 20 % от постановените решения и
определения. През второто полугодие на 2015 г. са върнати с резултат 76 бр. дела.
Върховният касационен съд е потвърдил изцяло индекс 1 – 13 съдебни акта,
недопуснати до касационно обжалване индекс 2 са 43 бр., изцяло отменени или
обезсилени индекс 3 и 4 – 17 бр., потвърдени в едната част индекс 5 – 3 бр.
От общо свършените през 2015 г. 157б р. (75 т.д и 82 ч.т.д.) въззивни търговски
и частни търговски дела са обжалвани 18 бр. или 11 % от постановените решения и
определения. През второто полугодие на 2015 г. са върнати с резултат 8 бр. дела.
Върховният касационен съд е потвърдил изцяло индекс 1 – 1 съдебен акт и
недопуснати до касационно обжалване индекс 2 са 7 бр.
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VІ.3. Анализ на натовареност на съдебните райони (по щат и
действителна)

Брой
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Брой
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- по
е
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Натовареност по щат
към делата
за
разглеждан
е

към
свършените
дела

Отработени
човекомесец
и

Действителна
натовареност
към делата
за
разглеждан
е

към
свърше
ните
дела

Велико
Търново

2657

2304

23

9.63

8.35

209

12.71

11.02

Габрово

1102

982

13

7.06

6.26

143

7.71

6.87

Ловеч

1308

1140

15

7.27

6.33

153

8.55

7.45

Плевен

2762

2437

28

8.22

7.25

317

8.71

7.69

Русе

2292

2043

24

7.96

7.09

268

8.55

7.62

Окръжен съд – Велико Търново

Натовареност по щат – общо. Действителна натовареност
През 2015 година в Окръжен съд – Велико Търново са образувани 2 321 дела. В
началото на отчетния период са били останали несвършени 336 дела. През отчетния
период в Окръжен съд – Велико Търново от всички 2 657 дела за разглеждане са
свършени 2 304 дела, от които решени по същество са 1 963, а 341 са прекратени.
Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Велико Търново съобразно
броят на разгледани дела е 9.63.
Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Велико Търново съобразно
броят на свършени дела е 8.35.
Средната действителна натовареност на Окръжен съд – Велико Търново
съобразно броят на разгледани дела е 12.71.
Средната действителна натовареност на Окръжен съд – Велико Търново
съобразно броят на свършени дела е 11.02.

Граждански дела
През 2015 година в Окръжен съд – Велико Търново са образувани 1 730
граждански дела. В началото на отчетния период са били останали несвършени 293
граждански дела. През отчетния период в Окръжен съд – Велико Търново от всички 2
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023 граждански дела за разглеждане са свършени 1 730 граждански дела, от които
решени по същество са 1 475, а 255 са прекратени.
Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Велико Търново съобразно
броят на разгледани граждански дела е 11.24.
Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Велико Търново съобразно
броят на свършени граждански дела е 9.61.

Наказателни дела
През 2015 година в Окръжен съд – Велико Търново са образувани 591
наказателни дела. В началото на отчетния период са били останали несвършени 43
наказателни дела. През отчетния период в Окръжен съд – Велико Търново от всички
634 наказателни дела за разглеждане са свършени 574 наказателни дела, от които
решени по същество са 188, а 86 са прекратени.
Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Велико Търново съобразно
броят на разгледани наказателни дела е 6.60.
Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Велико Търново съобразно
броят на свършени наказателни дела е 5.98.

Сравнителен анализ за две години назад
В сравнение с предходните два отчетни периода 2013 и 2014 година средната
натовареност по щат на Окръжен съд – Велико Търново съобразно броят на
разгледани дела се е увеличила - 9.63, при стойности - 7.63 за 2014 година и 8.51 за
2013 година. Увеличила се е и средната натовареност по щат на Окръжен съд –
Велико Търново съобразно броят на свършени дела е 8.35, при стойности – 6.51 за
2014 година и 7.40 за 2013 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 - 12.71, при стойности – 10.13 за
2014 година и 10.01 за 2013 година, както и средната действителна натовареност на
Окръжен съд – Велико Търново съобразно броят на свършени дела, сега - 11.02, при
стойности 8.65 за 2014 година и 8.71 за 2013 година.
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Окръжен съд – Габрово

Натовареност по щат – общо. Действителна натовареност
През 2015 година в Окръжен съд – Габрово са образувани 1 108 дела. В
началото на отчетния период са били останали несвършени 94 дела. През отчетния
период в Окръжен съд – Габрово от всички 1 102 дела за разглеждане са свършени
982 дела, от които решени по същество са 814, а 168 са прекратени.
Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Габрово съобразно броят на
разгледани дела е 7.06.
Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Габрово съобразно броят на
свършени дела е 6.29.
Средната действителна натовареност на Окръжен съд – Габрово съобразно
броят на разгледани дела е 7.71.
Средната действителна натовареност на Окръжен съд – Габрово съобразно
броят на свършени дела е 6.87.

Граждански дела
През 2015 година в Окръжен съд – Габрово са образувани 699 граждански дела.
В началото на отчетния период са били останали несвършени 82 граждански дела.
През отчетния период в Окръжен съд – Габрово от всички 781 граждански дела за
разглеждане са свършени 681 граждански дела, от които решени по същество са 541,
а 140 са прекратени.
Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Габрово съобразно броят на
разгледани граждански дела е 7.23.
Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Габрово съобразно броят на
свършени граждански дела е 6.31.

Наказателни дела
През 2015 година в Окръжен съд – Габрово са образувани 309 наказателни
дела. В началото на отчетния период са били останали несвършени 12 наказателни
дела. През отчетния период в Окръжен съд – Габрово от всички 321 наказателни дела
за разглеждане са свършени 301 наказателни дела, от които решени по същество са
273, а 28 са прекратени.
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Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Габрово съобразно броят на
разгледани наказателни дела е 6.69.
Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Габрово съобразно броят на
свършени наказателни дела е 6.27.

Сравнителен анализ за две години назад
В сравнение с предходните два отчетни периода 2013 и 2014 година при
средната натовареност по щат на Окръжен съд – Габрово съобразно броят на
разгледани дела се наблюдава тенденция на намаление - 7.06, при стойности - 7.81 за
2014 година и 8.35 за 2013 година. Намалява и средната натовареност по щат на
Окръжен съд – Габрово съобразно броят на свършени дела е 6.29, при стойности –
7.21 за 2014 година и 7.38 за 2013 година. Такава тенденция се наблюдава, макар и
поради незает щат през предходната година да беше отчетено увеличение, и при
отчитане на стойностите на средната действителна натовареност на Окръжен съд –
Габрово съобразно броят на разгледани дела, сега - 7.71, при стойности – 10.07 за
2014 година и 9.43 за 2013 година, както и при средната действителна натовареност
на Окръжен съд – Габрово съобразно броят на свършени дела, сега - 6.87, при
стойности 9.30 за 2014 година и 8.35 за 2013 година.
Окръжен съд – Ловеч

Натовареност по щат – общо. Действителна натовареност
През 2015 година в Окръжен съд – Ловеч са образувани 1 156 дела. В началото
на отчетния период са били останали несвършени 152 дела. През отчетния период в
Окръжен съд – Ловеч от всички 1 308 дела за разглеждане са свършени 982 дела, от
които решени по същество са 980, а 160 са прекратени.
Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Ловеч съобразно броят на
разгледани дела е 7.27.
Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Ловеч съобразно броят на
свършени дела е 6.33.
Средната действителна натовареност на Окръжен съд – Ловеч съобразно броят
на разгледани дела е 8.55.
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Средната действителна натовареност на Окръжен съд – Ловеч съобразно броят
на свършени дела е 7.45.

Граждански дела
През 2015 година в Окръжен съд – Ловеч са образувани 779 граждански дела. В
началото на отчетния период са били останали несвършени 130 граждански дела.
През отчетния период в Окръжен съд – Ловеч от всички 909 граждански дела за
разглеждане са свършени 767 граждански дела, от които решени по същество са 639,
а 128 са прекратени.
Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Ловеч съобразно броят на
разгледани граждански дела е 7.58.
Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Ловеч съобразно броят на
свършени граждански дела е 6.39.

Наказателни дела
През 2015 година в Окръжен съд – Ловеч са образувани 377 наказателни дела.
В началото на отчетния период са били останали несвършени 22 наказателни дела.
През отчетния период в Окръжен съд – Ловеч от всички 399 наказателни дела за
разглеждане са свършени 373 наказателни дела, от които решени по същество са 341,
а 32 са прекратени.
Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Ловеч съобразно броят на
разгледани наказателни дела е 6.65.
Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Ловеч съобразно броят на
свършени наказателни дела е 6.22.

Сравнителен анализ за две години назад
В сравнение с предходните два отчетни периода 2013 и 2014 година при
средната натовареност по щат на Окръжен съд – Ловеч съобразно броят на
разгледани дела се наблюдава тенденция на намаление - 7.27, при стойности - 8.13 за
2014 година и 7.82 за 2013 година. Намалява и средната натовареност по щат на
Окръжен съд – Ловеч съобразно броят на свършени дела е 6.33, при стойности – 7.28
за 2014 година и 6.79 за 2013 година. Такава тенденция се наблюдава, макар и
поради незает щат през предходната година да беше отчетено увеличение, и при
отчитане на стойностите на средната действителна натовареност на Окръжен съд –
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Ловеч съобразно броят на разгледани дела, сега - 8.55, при стойности – 9.18 за 2014
година и 8.48 за 2013 година, както и при средната действителна натовареност на
Окръжен съд – Ловеч съобразно броят на свършени дела, сега - 7.45, при стойности
7.97 за 2014 година и 7.04 за 2013 година.
Окръжен съд – Плевен

Натовареност по щат – общо. Действителна натовареност
През 2015 година в Окръжен съд – Плевен са образувани 2 396 дела. В
началото на отчетния период са били останали несвършени 366 дела. През отчетния
период в Окръжен съд – Плевен от всички 2 762 дела за разглеждане са свършени 2
437 дела, от които решени по същество са 2 142, а 295 са прекратени.
Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Плевен съобразно броят на
разгледани дела е 8.22.
Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Плевен съобразно броят на
свършени дела е 7.25.
Средната действителна натовареност на Окръжен съд – Плевен съобразно броят
на разгледани дела е 8.71.
Средната действителна натовареност на Окръжен съд – Плевен съобразно броят
на свършени дела е 7.69.

Граждански дела
През 2015 година в Окръжен съд – Плевен са образувани 1 338 граждански
дела. В началото на отчетния период са били останали несвършени 290 граждански
дела. През отчетния период в Окръжен съд – Плевен от всички 1 628 граждански дела
за разглеждане са свършени 1 395 граждански дела, от които решени по същество са
1 235, а 160 са прекратени.
Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Плевен съобразно броят на
разгледани граждански дела е 9.69.
Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Плевен съобразно броят на
свършени граждански дела е 8.30.

Наказателни дела
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През 2015 година в Окръжен съд – Плевен са образувани 1 058 наказателни
дела. В началото на отчетния период са били останали несвършени 76 наказателни
дела. През отчетния период в Окръжен съд – Плевен от всички 1 134 наказателни
дела за разглеждане са свършени 1 042 наказателни дела, от които решени по
същество са 902, а 135 са прекратени.
Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Плевен съобразно броят на
разгледани наказателни дела е 6.75.
Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Плевен съобразно броят на
свършени наказателни дела е 6.20.

Сравнителен анализ за две години назад
В сравнение с предходните два отчетни периода 2013 и 2014 година при
средната натовареност по щат на Окръжен съд – Плевен съобразно броят на
разгледани дела се наблюдава тенденция на намаление – 8.22, при стойности - 9.32
за 2014 година и 10.27 за 2013 година. Намалява и средната натовареност по щат на
Окръжен съд – Плевен съобразно броят на свършени дела е 7.25, при стойности – 8.30
за 2014 година и 9.25 за 2013 година. Такава тенденция се наблюдава и при отчитане
на стойностите на средната действителна натовареност на Окръжен съд – Плевен
съобразно броят на разгледани дела, сега - 8.77, при стойности – 10.04 за 2014 година
и 10.63 за 2013 година, както и при средната действителна натовареност на Окръжен
съд – Плевен съобразно броят на свършени дела, сега - 7.69, при стойности 8.94 за
2014 година и 9.57 за 2013 година.
Окръжен съд – Русе

Натовареност по щат – общо. Действителна натовареност
През 2015 година в Окръжен съд – Русе са образувани 2 044 дела. В началото
на отчетния период са били останали несвършени 248 дела. През отчетния период в
Окръжен съд – Русе от всички 2 292 дела за разглеждане са свършени 2 043 дела, от
които решени по същество са 1 754, а 289 са прекратени.
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Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Русе съобразно броят на
разгледани дела е 7.96.
Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Русе съобразно броят на
свършени дела е 7.09.
Средната действителна натовареност на Окръжен съд – Русе съобразно броят
на разгледани дела е 8.55.
Средната действителна натовареност на Окръжен съд – Русе съобразно броят
на свършени дела е 7.62.

Граждански дела
През 2015 година в Окръжен съд – Русе са образувани 1 383 граждански дела. В
началото на отчетния период са били останали несвършени 223 граждански дела.
През отчетния период в Окръжен съд – Русе от всички 1 606 граждански дела за
разглеждане са свършени 1 394 граждански дела, от които решени по същество са 1
165, а 229 са прекратени.
Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Русе съобразно броят на
разгледани граждански дела е 8.92.
Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Русе съобразно броят на
свършени граждански дела е 7.74.

Наказателни дела
През 2015 година в Окръжен съд – Русе са образувани 661 наказателни дела. В
началото на отчетния период са били останали несвършени 25 наказателни дела.
През отчетния период в Окръжен съд – Русе от всички 686 наказателни дела за
разглеждане са свършени 649 наказателни дела, от които решени по същество са 589,
а 60 са прекратени.
Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Русе съобразно броят на
разгледани наказателни дела е 6.35.
Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Русе съобразно броят на
свършени наказателни дела е 6.01.

Сравнителен анализ за две години назад
В сравнение с предходните два отчетни периода 2013 и 2014 година при
средната натовареност по щат на Окръжен съд – Русе съобразно броят на разгледани
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дела се наблюдава тенденция на намаление - 7.96, при стойности - 8.67 за 2014
година и 9.36 за 2013 година. Намалява и средната натовареност по щат на Окръжен
съд – Русе съобразно броят на свършени дела е 7.09, при стойности – 7.81 за 2014
година и 8.56 за 2013 година. Такава тенденция се наблюдава и при отчитане на
стойностите на средната действителна натовареност на Окръжен съд – Русе съобразно
броят на разгледани дела, сега - 8.55, при стойности – 9.05 за 2014 година и 9.63 за
2013 година, както и при средната действителна натовареност на Окръжен съд – Русе
съобразно броят на свършени дела, сега - 7.62, при стойности 8.15 за 2014 година и
8.81 за 2013 година.

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.
Със Заповед № ЛС-04-396/22.04.2008 г. на Министъра на правосъдието на
съответните административни ръководители на окръжни съдилища е възложено
стопанисване

на

недвижими

имоти

–

публична

държавна

собственост,

представляващи съдебни палати, намиращи се в областните центрове, вкл. гр. Велико
Търново.
Съдебната палата в гр. Велико Търново е в добро състояние и с направеното
разпределение на помещенията, между съдилищата и прокуратурите, задоволява
нуждите на всички институции, настанени в нея.
През 2015 година по време на съдебната ваканция, след решение на Висш
съдебен съвет по протокол от № 44/30.07.2015 г. бяха отпуснати средства за текущ
ремонт на фоайета и стълбища в сградата на Съдебна палата гр. Велико Търново, ул.
„Васил Левски” № 16. С изпълнението на предвидените строителни дейности беше
реализиран ремонт на всички общи части – стълбища и фоайета на отделните етажи в
палатата. С дейностите се осигуриха по-добри условия за работа на магистрати и
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съдебни служители, както и по-добри условия за гражданите ползващи услугите на
институциите в съдебната сграда и се подобри представителния вид на съдебната
сграда.
През 2015 г. след направено искане и съгласно решение на Висш съдебен съвет
по протокол № 48/24.09.2015 г. беше увеличена бюджетната сметка на съда и в
рамките на отпуснатите средства беше подменен наличния кабелен разпределител в
сървърното помещение на приземен етаж на Съдебна палата, през който минават
всички връзки за преки телефонни постове на ГДО, ВТРП, ВТОП, ВТАП, ВТРС, ВТОС и
ВТАС. След монтирането на новия кабелен разпределител всички кабели са събрани в
компактен шкаф. По този начин се освободи достатъчно пространство в помещението,
което ще се използва за преаранжиране на наличната в него техника (UPS и
комуникационни шкафове), както и за монтиране на нова такава при необходимост.
През

предходната

година

поетапно

бяха

подменени

амортизираните

климатични системи в двете сървърни помещения с нови, с което се осигури
нормалната работа на монтираните в същите сървъри и компютърна техника.
В Сграда № 2 с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Цанко Церковски” № 40 са
настанени: ОД „Охрана”, РД „Агенция по вписванията”- Велико Търново, съдии по
вписванията и съдебното изпълнение при Районен съд – Велико Търново. През
предходните години в рамките на бюджета на настанените в сградата институции се
извършиха текущи ремонти на ползваните от тях части от сградата. Тези дейности
осигуряват по-добри условия за работа на служители и граждани, но не могат да
решат изцяло проблема с нуждата от помещения. До момента от МП не е получена
информация за предприетите действия от тяхна страна по отношение движението на
проекта за изграждане на нова съдебна палата – корпус № 2.
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. 387
и чл. 370, ал. 1, т. 6 от ЗСВ е упълномощил със Заповед № ЛС-04-145/06.02.2008 г.
съответните административни ръководители на органите на съдебната власт да
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извършват дейностите по отдаване под наем на част от имоти – държавна
собственост, която е отменена със заповед № ЛС-04-177/16.02.2010 г.
Правомощията

на

административните

ръководители

по

отношение

на

организирането и провеждането на процедури за отдаване под наем на имоти или
части от имоти – държавна собственост, при условията и по реда на Закона за
държавната собственост и правилника за неговото прилагане са дадени отново със
Заповед № ЛС-04-1465/30.08.2013 г. на Министъра на правосъдието.
Обявената през м. април 2014 г. втора 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 през
2015 година и след решението на Върховен административен съд, с което е
потвърдена Заповед № 28/9.06.2014 г. на председателя на Великотърновски окръжен
съд за определяне на спечелилия участник - „Централна кооперативна банка” АД, от
01.07.2015 година в сградата функционира „Банков офис”. С реализирането на тази
дейност 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 2015 година продължи работата по усъвършенстване на деловодната
програма АСУД, използвана в Окръжен съд - Велико Търново:
Актуализирани бяха образци на документи, като призовки, бланки за писма и
др. Добавена е възможност за генериране на бюлетин за съдимост от деловодната
програма, като така увеличихме данните, събирани в електронната папка по делата.
Благодарение на екипната работа на системните администратори на съдилища,
работещи с АСУД бяха изчистени грешки в работата на програмата.
Служители от съда участваха в изчистване на комуникационни грешки и
такива, които са свързани с грешки в модула на ЕИСПП в деловодната ни програма.
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Преиздаден бе цифровия сертификат за достъп на сървъра до системното ядро и бе
инсталиран нов софтуер за връзка с глобалната система, осигуряващ надеждна и
кодирана/криптирана връзка. Подадоха се заявления за периода 2015-2016 г.
изготвяне на цифрови сертификати на двама служители и осигуряване на надеждна и
защитена връзка за работа със справки от ядрото на ЕИСПП.
Въведен беше новия уеб базиран модул за разпределение на делата ЕСУД.
Активно участие взеха системните администратори на съда при изготвянето на
заданието за корекции, изчистване на грешките и пускане модула в действие във
Великотърновски окръжен съд. Закупени бяха електронни подписи, като беше
оптимизиран работния процес и сведен до 6 броя такива, достатъчни за извършване
на разпределението на делата.
През 2013 година, след направена среща на адвокати с председателя на
Великотърновски окръжен съд и разработчика на деловодния софтуер „АСУД” бе
представена нова функционалност, даваща възможност чрез единен електронен
портал адвокати и представляващи страните да получат пълен достъп само до делата,
по които са упълномощени. Порталът е достъпен на публичен интернет адрес eCase.bg
и през 2015 година достъп до него получиха още 13 новорегистрирани потребители
(адвокати).
През 2015 година, съдът запази абонаментите си за правно-информационните
продукти на СИЕЛА 5.1 – норми, неофициален раздел, счетоводство и АПИС 7 – право,
процедури и практика. Софтуерът и на двете системи е разположен върху сървърите
на съда и благодарение на мрежовите си версии услугите са достъпни от всички
компютърни работни места на съдии и служители. Абонаментите и на двете системи
са конфигурирани за актуализация до края на годината по интернет веднага след
излизането на нов брой на Държавен вестник.
През 2015 г. отново на Великотърновски окръжен съд беше предложен
домашен абонамент на преференциални цени за правно-информационните системи,
от които се възползваха магистрати и служители.
Получени са лицензи от Висш съдебен съвет за удължаване срока на ползване
и актуализиране на антивирусните програми „Есет-Нод 32”, които са инсталирани на
всички възлови компютри и по този начин се осигурява по-защитена работна среда.
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През 2015-та година бе инсталирана централна сървърна конзола за антивирусната
защита, като по този начин системните администратори имат цялостна картина за
състоянието на антивирусните програми по компютрите.
През 2015 година продължи въвеждането на новите софтуерни 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
новия офис пакет в останалите три зали (7, 9 и 11), както и на всички компютри на
съдебните секретари.
През 2015 година във връзка с инсталирането на новите софтуерни лицензи на
Майкрософт за Windows 7 започна поетапно интегриране на нова комуникационна
система за вътрешни съобщения между компютрите. Това позволи информация за
спешни събития или при публикуване на нова информация на вътрешния сайт да
достига до всяко едно работно място максимално бързо.
През 2014 годината бе инсталиран нов компютър за управление на интернет
връзката в съда. Същият продължи да бъде конфигуриран и през 2015 г. с последните
версии на софтуера за разпределение и управление на по-защитени интернет връзки.
Това осигури по-добра скорост и стабилност на връзката за дистанционната
поддръжка на програмния продукт АСУД, публикуването на съдебните дела в
интернет, управлението на електронния портал „eCase.bg”, актуализацията на правноинформационните

продукти

„АПИС”

и

„СИЕЛА”,

антивирусният

софтуер,

актуализациите за лицензните продукти на „Майкрософт” и новият уеб базиран
интерфейс за разпределение на делата. Добавен бе и втори антивирусен модул,
осигуряващ едно допълнително ниво на защита от атаки и вируси. С цел защита на
компютърната мрежа допълнително бяха ограничени уеб сайтове.
В интернет страницата на съда през 2015 година продължи ежеседмично да се
публикува информационен бюлетин за наказателните дела общ характер в съда. Той е
предназначен за журналистите, като по този начин се осигурява прозрачност в
работата на съда.
В началото на 2015 година се подновиха цифровите сертификати, изисквани от
сайта на Агенция по вписванията, която през 2013 г. ограничи правата на интернет
потребителите

за

достъпа
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юридическите лица в Търговския регистър. Във връзка с необходимостта от справки
относно пряката работа на магистратите по делата, ни бе предоставен пълен
електронен достъп до съдържанието в Търговския регистър. Достъпа е предоставен на
двама деловодители в съда. Те извършват необходимите справки и достъпа до тези
данни е с права, предоставени от системните администратори на Великотърновски
окръжен съд.
От Висш съдебен съвет са поискани 13 броя компютърни конфигурации, които
да заменят съществуващите на съдиите в Окръжен съд – Велико Търново. Някои съдии
работеха с компютри, закупени в далечните 2001-2003 година.
Подменени бяха мониторите на всички съдебни секретари. До края на 2015
година те работеха на 17 инчови монитори с кинескоп, предоставени на съда през
2004-та от Американската агенция за международно развитие. Наложителна беше
нуждата от закупването на нови, тъй като старите бяха с износен луминифор и
картината на част от тях беше размазана. Това води ди влошаване на зрението на
служителите, работещи с тях. Не маловажно е и облъчването на старите монитори,
което при новите не съществува. Така се осигуриха по-добри и здравословни условия
на труд за служителите.
Осигурени бяха средства за ремонта на четири мрежови принтера, два
монитора и 3 непрекъсваеми токозахранващи устройства. Така е осигурена защита от
токови удари, което дава възможност за работа с компютрите при отсъствие на
захранващо напрежение и се предотвратява загубата на информация при отпадане на
електрозахранването.
От Висш съдебен съвет бяха поискани пари за 20 броя персонални лазерни
принтера с двустранен печат, които да заменят съществуващите на съдиите в съда. До
края на 2015 година повечето съдии работеха с принтери предоставени през 2004 г.
от Американската агенция за международно развитие.
В началото на годината след частичен срив на сървъра, на който е
инсталирана деловодната програма АСУД в съда, се наложи закупуването на нов
твърд диск, като благодарение на бързата реакция на ръководството, системните
администратори и счетоводството, бе предотвратена загубата на важна информация.
Същото се бе случило и в края на 2014 година. В края на лятото софтуерен проблем

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА АПЕЛАТИВЕН СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2015 г.

182|212

принуди системните администратори да направят пълна преинсталация на сървъра с
по-нова операционна система, за която има лиценз - Windows Server 2008, като заедно
с това е направена пълна профилактика и софтуерно обновяване на всички твърди
дискове и комуникационни модули на сървъра. Деловодната програма също е
преинсталирана и са прехвърлени всички бази данни с делата на Великотърновски
окръжен съд от 2004 година до днес.
Поради възникнал сериозен проблем с хардуера на едно от токозахранващите
устройства, осигуряващо захранването на сървъра с деловодната програма е направен
сериозен ремонт и бе ремонтирано в гр. София в много кратък срок и така е
възобновена нормалната работа на сървъра за броени дни.
В началото на годината в деловодството бе закупена втора нова копирна
машина, тъй като проблемите с наличната техника там зачестиха, което създаде
неудобство за работата на деловодителите. Същата подмени излязлата от употреба
стара техника и осигури по-бърз и качествен печат на документи, както и контрол и
отчет за разходите.
Изградено бе ново компютърно работно място с компютърна конфигурация и
непрекъсваемо токозахранващо устройство за четвърти деловодител в наказателно
деловодство. Също така осигурена беше техника за двамата нови младши съдии.
В сървърното бе направена оптимизация на свързването на 4-те сървъра в
помещението на втори етаж със свързващо, превключващо устройство от всички
сървъри към един централен монитор, клавиатура и мишка. По този начин се
освободи допълнителна техника, която заемаше място и отделяше допълнителна
топлина в сървърното помещение.
През годината беше направена профилактика на цялото активно мрежово
оборудване, използвано от трите съда. Почистени бяха компонентите осигуряващи
свързаността на трите съда в сградата, както беше и ремонтирано едно от
устройствата, което имаше изгорели компоненти.
През годината се извърши подмяна на мрежови суич в наказателно
деловодство и бяха сменени няколко повредени мрежови кабелни връзки, които
оказваха смущение в преносната среда и забавяха информационния поток на данни.
Бяха добавени и няколко нови вътрешни връзки.
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Промени са мрежовите устройства, предоставени от интернет доставчика
Евроком, като по този начин се увеличи защитата на локалната компютърна мрежа и
сървърите.
През годината системните администратори са указвали съдействие на
районните съдилища от Великотърновски съдебен район, които са поискали такава от
тях, като остават и за напред на тяхно разположение.
Системните администратори направиха няколко обучения на служителите за
работа с офис 2010 и модула на ЕИСПП в деловодната програма АСУД.
Направена е софтуерна профилактика на компютърните работни места на
съдии и служители, както и на централните сървъри.
В края на годината системните администратори са участвали в среща, целяща
изготвяне на подробно задание за изготвяне на единна деловодна система за всички
съдилища, като дадоха своите предложения за изготвяне на проект за една посъвършена програма, обхващаща всички действия по движение на делата. Заедно с
другите

колеги

от

съдебния

район

бе

изготвено

задание

въз

основа

на

съществуващите проблеми в сегашните системи и са направени редица предложения,
който целят да не се допускат съществуващите проблеми да се прехвърлят върху
новата програма.
Смяна на климатичните системи в двете сървърни помещения, която е била
наложителна в началото на летния сезон е била направена, за да осигури
охлаждането в двете сървърни помещения, тъй като досегашните климатични системи
били остарели поради високото натоварване в постоянен целогодишен режим, а това
довежда до бързото им износване/амортизиране.
С цел икономия за комуникационни разходи трите служебни телефона след
изтичане на договорните отношения с Виваком са присъединени към групата от
стационарни телефонни постове, като по този начин разговорите между мобилните
телефони и стационарните вътрешни постове на централата на Великотърновски
окръжен съд станаха безплатни и неограничени.
През 2016 година като задача при съответно финансово осигуряване е
посочено следното: подмяна с нови компютри 37 броя от наличните за съдии и
служители, тъй като една част от тях не подлежат на увеличение на системните им
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ресурси (не подлежат на ъпгрейд); осигуряване обучение на магистрати и служители
за работа с новите програмни системи и софтуер, внедрени в съда (ЕИСПП модул, MS
Office 2010 и др.); осигуряване допълнителни информационни табла пред залите за
получаване на информация от гражданите за разглежданите дела; закупуване нови
сървъри, които да подменят вече остарелите и на повече от десет години такива;
подмяна активното мрежово оборудване с по-високоскоростно. Това ще допринесе
значително до намаляване времето за изчакване при работа с продукти като правноинформационните системи, деловодния софтуер и др.; оптимизиране на разходите за
телекомуникации. Ще се работи в посока изграждане на вътрешна разпознаваемост на
телефонните постове при избиране на мобилни телефонни номера. Към момента от
всеки вътрешен телефон при избиране на мобилен номерът, който се показва на
търсените абонати е един и същ и обратно повикване не е възможно да бъде
направено/получено.
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 са извършени част от планираните ремонтни дейности:
приспособяване на помещението в северната част на партерния етаж, което не се
използваше постоянно от окръжния съд, заедно с прилежащите към него помещения
на фирменото деловодство, за деловодство на районния съд и преместване на
съдебните деловодители, като в освободените от тях помещения, на първия
надпартерен етаж, бе преместено фирменото деловодство, приключило в началото на
настоящата година и по този начин всички съдебни деловодители от окръжния съд са
вече заедно, в две свързани помещения; разширяване на помещенията на съдебните
секретари към окръжния съд, на четвъртия етаж (трети надпартерен), чрез
премахване на преградната стена и свързване на помещението с работното място на
експерта „Връзки с обществеността”; обособяване на ново помещение в сутерена за
съхранение на архив на районния съд и веществени доказателства.

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА АПЕЛАТИВЕН СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2015 г.

185|212

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 на следните основни ремонтни дейности и
оборудване: отливане на бетонна плоча и оформяне на пространството в северната
част на сградата, между трансформатора и котелното помещение в сутерена, за което
и поради пропадане на ламариненото покритие, вследствие падналия от покрива на
сградата тежък сняг в началото на настоящата година, бе направено искане до ВСС за
осигуряване на средства; ремонт на покрива с поставяне на снегозадържащи
парапети; осигуряване на всички помещения и коридорите на сградата с автоматична
пожароизвестителна система и технически средства за гласово уведомяване;
изграждане на евакуационно и аварийно осветление.
Във връзка със създаване на необходимите удобства за посещения и ползване
на помещения от сградата от лица с увреждания и в неравностойно положение, през
отминалата година бе направено искане до Министерството на правосъдието и
сградата бе включена в проект за изграждане на нова асансьорна уредба или
приспособяване и на втория съществуващ асансьор, за безпрепятствено придвижване
на такива лица с всякакъв вид инвалидни колички (за което основният асансьор не е
изцяло приспособен) до отделните етажи на сградата, както и ремонт на санитарнохигиенните помещения на партерния етаж и на етажа на съдебните зали, с
преустройство, подходящо за ползване от тези лица. Изготвянето на работен проект и
изпълнението му, финансирано от МП, предстои да бъде извършено през настоящата
година.
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.
Съществен проблем, който придобива все повече актуалност, е липсата на достатъчно
физическо пространство, като държавните съдебни изпълнители при Районен съд Габрово са двама, а ползват работно помещение, съответстващо реално за едно
работно място. Там проблемът е особено належащ за разрешаване, предвид

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА АПЕЛАТИВЕН СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2015 г.

186|212

естеството на работа, свързано с постоянен поток от граждани и адвокати - страни по
дела.
Сградата се охранява физически през деня от ОЗ „Охрана”, а в останалото
време, чрез СОТ - от частна охранителна фирма, въз основа на сключени договори от
двете съдилища.
Окръжен съд - Габрово разполага с функционираща вътрешна компютърна
мрежа, чрез която бива осъществявана

връзка между зали, деловодство, съдебни

служители и съдии. Същата е многократно разширявана. Всички нейни активни и
пасивни компоненти работят и нямат нужда от подмяна, като в нея са свързани 3
сървъра, 37 компютъра и 3 мрежови принтера.
Получените през 2007 година по договор BG 711-08-01-0011 от „Прософт” 14
броя компютърни конфигурации са в активна употреба повече от 8 (осем) години.
Състоянието на тези конфигурации е под задоволително ниво и е налице належаща
нужда от поетапната им подмяна с нови. Все повече зачестяват проблемите и
дефектирането на техни модули, тъй като са в края на експлоатационния си период.
Основните проблеми, проявили се с годините, са подути и с изтекъл електролит
кондензатори по дъното, дефектирали видеокарти и памети. Проблем са и
неотварящи се и нечетящи DVD устройства. Въпреки относителната техническа
годност на посочените компютърни конфигурации, техните хардуерни параметри вече
изобщо не отговарят на изискванията на съвременните версии на операционни
системи и приложен софтуер. В момента те са с Windows XP операционна с-ма и
приложен софтуер Office 2003. На тях може да се инсталира примерно Windows7
(съдържащ в себе си Internet Explorer 11) + Office 2010, но поради „слабите” им
хардуерни спецификации, на практика не може да се свърши някаква работа, особено
изискваща максимално бързодействие и минимално време на реакция от компютъра,
след като е подадена заявка от приложния софтуер. Не на последно място е фактът,
че Microsoft официално спря поддръжката на XP, както и поддръжката на браузъра
Internet Explоrer. Все повече сайтове/портали с web достъп (НАП, Търговски регистър,
Национална база данни „Население“, счетоводния портал Web „БП – Конто 66“, дори и
най-последната версия на „Системата за случайно разпределение на делата“)
изискват и показват адекватно съдържание само, ако клиентските машини, от които се
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осъществява достъпа, са с поне Windows 7 и Internet Explorer 11, версии на
операционна система и браузър. Това на практика създава допълнителни затруднения
и налага непривични настройки на старите версии на браузъра и инсталиране на
допълнителни добавки към него, което още повече товари компютъра и забавя и без
това бавната му работа. Споменато последно, но никак не маловажно - система
ползваща стари версии на операционни системи и остарял браузър е изключително
силно уязвима към нарочни или случайни атаки от вируси, „троянски коне” и всякакви
зловредни намеси от интернет, на практика това си е широко отворена „врата” за
достъп до вътрешната мрежа на съда, която по принцип е достатъчно надеждно
защитена.
Въпреки хроничния недостиг на средства за издръжка, в Окръжен съд - Габрово
почти всяка година (без 2014-та) са отделяни пари за закупуване на поне по 2-3 нови
компютърни конфигурации. Към настоящия момент с тях поетапно са подменени
компютрите на всички съдии и на две-три други възлови работни места. Те са с
достатъчно добри и адекватни към момента на придобиване параметри и на тях без
проблем са инсталирани Windows 7 и Office 2010. Все още обаче остават в активна
употреба 12 от описаните по-горе стари конфигурации “Прософт Терминатор“.
Необходимо е всичките да се подменят през настоящата 2016 година, по възможност
наведнъж, със съвременни такива. Това би бил един разумен ход, имайки предвид
предстоящото внедряване и ползване на новата „Единна Централизирана Система за
Управление на Съдебните Дела“, която има съответните изисквания по отношение на
бързодействие и сигурност на достъпа до централната база данни от страна на
компютърните конфигурации (заедно със софтуера, инсталиран на тях) на работните
места, от които ще се осъществява това. За да се осигури безпроблемна ежедневна
работа на съда, трябва да се разполага със съвременни компютри, както и с
оперативен резерв от такива в случай на нужда. Необходимо е ежегодно част от
остарялата техника да се подменя с нова, отговаряща на съвременните изисквания, за
което е необходимо планиране и съответно обезпечаване на финансови средства.
Това е заложено в бюджетната прогноза на съда за следващите три години.
В Окръжен съд - Габрово има в експлоатация 3 броя копирни машини, двете
(Xerox WC5230) закупени през 2008 година, а третата (Xerox WC5325) - през 2012
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година. На едната от по-старите е направен належащ ремонт и към момента е в
нормално работоспособно състояние. Втората от 2008 година също има нужда от
ремонт, средства за който се надяваме да се отделят през тази година. Ремонта и
поддръжката на тези три копирни машини се налага още повече, че двете от тях
(WC5230 и WC5325) се ползват и като мрежови принтери – за деловодството и
съдебните секретари, след като два от старите мрежови лазерни принтера Dell 5210
(по един на всяко едно от местата) дефектираха през отчетната година.
С отпуснати от ВСС целеви средства през лятото на 2015 година са закупени 3
броя компютърни конфигурации и 2 броя многофункционални устройства, които
веднага са въведени в експлоатация на работните места, където имаше нужда от
подмяна на техниката. Поради силно ограниченият бюджет за отминалата година са
закупувани основно консумативи (тонери, хартия) за копирните машини и принтерите.
Проблем представлява и техниката, излязла от употреба, която е собственост
на други институции.
Тъй като тези активи са осчетоводени в сметка „Чужди материални запаси за
съхранение, разпределение и управление” не могат да бъдат бракувани и техните
стойности се отчитат в баланса на съда. Към 31.12.2015 г. принтерите по т. 2 са
дефектирали и реално не се използват.
Деловодната дейност в съда през отчетната 2015 година, се е осъществявала
чрез деловодната програма „САС - съдебно деловодство”, разработена и предоставена
от „Информационно обслужване” АД. Поради станалите вече традиционно чести
промени в нормативните актове, фирмата разработчик започна доста по-редовно и в
кратки срокове да извършва налагащите се промени във функционалността и
интерфейса на програмата, като техни програмисти се допитват до системния
администратор на съда за конкретни специфични изисквания към справките и
регистрите, генерирани и поддържани от системата за съдебно деловодство САС.
Надяваме се тази обратна връзка да продължи и за бъдеще, защото по този начин
деловодната система става по-лесна и интуитивна за ползване. През 2015 година бяха
успешно приложени текущи две обновявания на системата. Използването на този
програмен продукт дава възможност за осъществяване на по-бързо и лесно
обработване на делата, по-бърз достъп до всякакви справки по делата в улеснение на
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страните по тях, и не на последно място - контрол на съответните действия на
съдебните служители и магистрати по отношение на своевременно вписване на
резултати и актове от съдебни заседания и по решени дела.
В Окръжен съд - Габрово се прилага принципът за случайното разпределение на
делата, който до 30.09.2015 г. се извършваше със софтуер “Law Choice” версия 4.20,
предоставен от ВСС, като от 01.10.2015 г. се извършва с нововъведена система,
разработка на „Смарт Системс” ЕООД, по задание на ВСС. Новост в системата е, че тя
е централизирана. Сървърът се намира в сградата на ВСС и достъпът до него през
интерфейса на програмата, става само чрез цифров електронен сертификат,
персонално издаден на оторизираните потребители. Целта е, с тази нова система да
се гарантира максимална степен на сигурност и прозрачност при разпределението на
делата, както и защита от неволна или нарочна намеса и промяна на протоколите за
разпределение на всяко едно дело, но през тримесечния срок след въвеждането й се
отчетоха и някои недостатъци, като неравномерно разпределение на отделните
видове дела (по групи и подгрупи), така че при последователно разпределение в един
и същ ден на еднакви по вид дела от една група, същите да бъдат разпределени само
на един от включените съдии.
В съда се използва и правно-информационна система “АПИС 7” с продукти:
"Апис-право", "Евро-право”, "Апис-финанси", "Апис-практика" и "Апис-процедури".
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”, като достъпът до НБД
„Население” бива използван за извършване на справки по дела и е от голямо
значение за бързината на правораздавателния процес.
Извършва се обмен на данни по наказателни дела по електронен път от
Окръжен съд - Габрово, чрез деловодната програма към ядрото на Единната
информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП). Това става
чрез специален сървис (програмен модул стариран на сървъра, където е базата данни
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с дела на съда), ползвайки собствен удостоверителен сертификат, осигуряващ сигурна
и защитена комуникация по време на обмен на данните.
С цел оторизиран достъп до сканираните документи по дела на търговци в
Търговския регистър, през второто полугодие на 2015 година бе осигурен достъп на
определени със заповед на административния ръководител на съда съдии и съдебни
служители до базата данни на Агенцията по вписванията. За целта на всеки един от
тях

бе издаден и инсталиран съответен цифров

файлов сертификат, също

осъществяващ сигурна и защитена комуникация.
Всички съдии и цялата съдебната администрация разполагат с неограничен
достъп до интернет.
В изпълнение на задълженията си по чл. 64 от ЗСВ, Окръжен съд - Габрово
публикува в интернет актовете на съда след привеждането им във вид, съответстващ
на ЗЗЛД и ЗЗКИ. На интернет страницата на съда се предоставя актуална информация
за предстоящите заседания, с цел гражданите и адвокатите своевременно да могат да
направят справка за номера на залата и съответния час на интересуващото ги съдебно
заседание. На страницата се публикуват също годишните отчетни доклади за
дейността на съда, както и справките към отчета, важна информация за стажантюристите и вещите лица и нормативните документи, касаещи правораздаването.
Предстои реализиране на идеята за отразяване връчването на призовки,
съобщения и други съдебни книжа, чрез модул „Съдебен призовкар”, вграден във
функциониращата в съда система САС „Съдебно деловодство”, както и закупуването
на приложението към него "Мобилен призовкар". С двете приложения би се
подпомогнала дейността по връчването на призовки, съобщения и други съдебни
книжа.
С оглед осигуряване на нормален ритъм на работа на съдебните състави при
провеждане на съдебните заседания в залите на Окръжен съд – Габрово през 2015
година бе закупено и за втората съдебна зала звукозаписно и озвучително устройство.
Окръжен съд – Ловеч
Окръжен съд – Ловеч се помещава в Съдебната палата, предоставена за
стопанисване от Министерството на правосъдието. В сградата са настанени и други
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органи на съдебната власт: Районен съд – Ловеч, Окръжна и Районна прокуратура,
Областно звено „Охрана” при Дирекция „Съдебна охрана” на Министерство на
правосъдието и Служба по вписванията – звено на Агенцията по вписванията.
Всички съдиите са в самостоятелни климатизиране кабинети и разполагат с
компютърна конфигурация за осъществяване на своята дейност.
Служителите, с изключение на съдебния администратор, главния счетоводител,
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.
След направено от административния ръководител искане до МП, през 2015 год.
бяха отпуснати средства и реализиран проект „Пожароизсвестяване, аварийно и
евакуационно осветление”.
През изминалата година от средствата на съда по § „Издръжка” са сменени
вратите на всички съдийски кабинети, както и на съдебните зали с оглед дадените с
протокол от 23.09.2015 г. на РД „ПБЗН” – Ловеч предписания за обръщане посоката на
отваряне на вратите на 3 броя заседателни зали съгласно изискванията на Наредба №
8121з-647/01.10.2014 год. В края на годината в изпълнение на дадените с цитирания
протокол предписания са монтирани брави „антипаник” на двата изхода на сградата,
като средствата за тях са разпределени между всички органи на съдебната власт.
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 спешен ремонт на покрива на киносалона, за да се
спре по-нататъшното му разрушаване, отводняване за извеждане на дъждовните води
в подходящи места извън контура на сградата, тъй като в момента се наводнява
сутерена, където се намира архива на Окръжен съд - Ловеч и Районен съд - Ловеч,
осигуряване на защитен достъп до 3-ти и 4-ти етаж на Съдебната палата, където се
намират кабинетите на съдиите от Районен съд - Ловеч и Окръжен съд - Ловеч, на
прокурорите от Районна и Окръжна прокуратура - Ловеч с оглед спазване
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изискванията на Наредба № 4/2009 год., както и ремонт на керамичната облицовка на
стените в коридорите.
През изминалата година са закупени 5 броя нови компютри, с които да бъдат
подменени технически и морално остарели компютри в съдебните зали, един съдийски
кабинет и в деловодство.
През месец септември е закупена, доставена и пусната в експлоатация нова
голяма копирна машина Xerox, която да реши проблема с печата и сканиране на
документи в деловодствата, появил се след дефектирането и дългия престой в сервиз
на старата копирна машина, въпреки временно предоставената за ползване от
поддържащата фирма машина.
Във връзка със създаването на „електронни папки” на делата са закупени и
поставени за ползване в гражданското деловодство и деловодството на Фирмено
отделение два високоскоростни документни скенери.
В края на годината е закупен нов сървър за деловодния софтуер САС - Съдебно
деловодство, който да замени стария компютър, използван за сървър.
Закупени са и четири твърди диска за компютри, както и външен твърд диск за
направа на архив на данни.
Вследствие на криптовирус през есента на 2015 год. беше засегнат сървъра и
това създаде известни затруднения в ежедневната работа на съда за период от около
две седмици. Това наложи закупуването за всички съдии и служители на флаш-памети
за архивиране на служебните им файлове.
Бяха закупени и 50 броя батерии за UPS, както и 3 броя UPS, с които да бъдат
подменени остарели или дефектирали такива.
В Окръжен съд - Ловеч е изградена и функционира локална мрежа, свързваща
всички компютри и улесняваща взаимодействието между съдии и служители.
Използваните програмни продукти в Окръжен съд - Ловеч са: САС „Съдебно
деловодство” на „Информационно обслужване” АД - клон Варна, счетоводна програма
„Конто”, програма за управление на човешките ресурси „Аладин” и правноинформационната „АПИС 7”.
През годината бяха направени три актуализации на деловодния софтуер САС
„Съдебно деловодство” на ИО - Варна.
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В заключение може да се отчете, че през отчетния период беше подменена
голяма част от остарялото техническо оборудване и създадени много добри условия
за ежедневното осъществяване на дейността на всички съдебни служители.
Окръжен съд – Плевен
Окръжен съд - Плевен се помещава в масивна пететажна административна
сграда. Сградата е построена през 1972 г. и е собственост на Министерство на
правосъдието.
Освен Окръжен съд - Плевен в сградата се помещават и Окръжна прокуратура Плевен, Районен съд - Плевен, Районна прокуратура - Плевен и Областно звено
„Охрана” - 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” - Плевен. Условията за работа на магистратите и съдебните служители в
Окръжен съд - Плевен значително са подобрени още през 2013 г. след настаняването
на съдиите от Военен съд - Плевен може да се твърди също, че магистратите и
служителите работят в нормални условия. В максимална степен съдиите от Плевенски
окръжен съд 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 2014 г. са поставени предпазни парапети на външните стълби. Подменени
са водещите механизми на единия асансьор. Извършени са се текущи ремонти по
преместване на магистрати и служители от военен съд.
Остана проблема със санитарните възли, но през 2015 г. е започнато
отремонтиране със средства от бюджета на съда.
Много от набелязаните за 2015 г. строителни и ремонтни дейности не успяха да
се осъществят поради изключително намалените средства в бюджета, сведени на
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санитарния минимум, т.е. колкото да посрещнем някой авариен ремонт.
За да се поддържа сградата в състояние, което да позволява нормално
протичане на работния процес, е необходимо да бъде наваксано изоставането с
ремонтите за 2015 г. успоредно с набелязаните ремонти за 2016 г.
Като приоритетни строителни дейности през 2016 г. са: частично освежаване и
подмяна на оборудване на по-голямата част от съдийските кабинети; уплътняване и
отремонтиране на дограмите по западната фасада на първи етаж и ако е необходимо
и боядисване на част от деловодствата; монтиране на ръчни обезвъздушители по
радиаторите на първи етаж, за да се преодолее проблемът с отоплението на стаите,
въпреки че този отоплителен сезон системата сработи добре и няма такива проблеми;
поставяне на термовентили на радиаторите за поддържане на оптимална температура
в стаите. По този начин ще се постигне значителна икономия от разходите за
отопление; да се отведе конденза от климатиците от стълбите; довършване ремонтите
на санитарните помещения; да се подменят счупените плочки във фоайето на първи
етаж и да се изчисти и полира мрамора; да се дооборудва и конферентната зала, с
оглед пълноценното й използване.
Изграждане във фоайето на помещение, в което да се настани последното
деловодство на районен съд от втори етаж. По този начин всички деловодства ще се
ситуират на първи етаж и достъпа на инвалиди до тях ще бъде улеснен.
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.
В Плевенския окръжен съд съществуват три сървъра и 77 работни станции, от
които 28 работни станции за магистрати, 9 работни станции за съдебни секретари, 2
работни станции за съдебни призовкари, 31 работни станции за съдебни служители от
общата администрация и 8 работни станции в 4 съдебни зали.
В съда е изградена и завършена вътрешна локална компютърна мрежа с 104
работни точки, която обхваща кабинетите на магистратите, канцелариите на

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА АПЕЛАТИВЕН СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2015 г.

195|212

съдебните служители и съдебните зали.
Софтуерът, който се използва в Плевенския окръжен съд е Windows 2003
Server, Windows 7 Pro (64 bit), Windows ХР Pro, MS Office 2010 Pro, MS Office 2003 Pro.
Ползва се правно-информационната система AПИС7, както и интернет тип ADSL 20
Mbit. Една от целите е да се подменят остарелите компютърни конфигурации и да се
премине изцяло на Windows 7 Pro (64 bit).
От 2008 г. в Окръжен съд - 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 настъпилите законодателни
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.
Всички магистрати в съда ползват правно-информационната система АПИС 7,
като вече е осигурена възможност за ползването й и в съдебните зали на отделни
компютърни конфигурации, предназначени за съдебният състав.
Окръжен съд - Плевен работи с данни от автоматизираните информационни
фондове от Национална база данни „Население” за извършване на справки в диалогов
режим на работа.
След направено предложение от административния ръководител на Окръжен
съд - Плевен, Висшият съдебен съвет отпусна средства за смяна на използваните от
магистрати стари принтери, произведени 2002 – 2006 г. Закупени са 21 нови
принтери, снабдени с дуплекс и с много добро съотношение за себестойност на
страница. В края на годината бяха закупени и 3 броя компютърни конфигурации, с
които подменихме стари такива, произведени през 2006 г. Закупена е и допълнителна
оперативна памет за 17 броя компютри от 2010 г., което осигурява възможност за
преинсталирането им с Windows 7 Pro и MS Office 2010 Pro.
Със закупените през 2012 г. компютърни конфигурации и копирна техника със
скенери се решиха сериозните проблеми с морално остарялата техника в Окръжен съд
- Плевен. В последните три години се въведоха нови софтуерни продукти, пусната е
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интернет връзка и комуникации към всички работните места, с което изискванията
към хардуерните платформи се увеличиха. Наличната техника, с която работеха поголяма част от съдебните служители не отговаряше на тези изисквания.
Въпреки добрата техническа обезпеченост на Окръжен съд - Плевен, все още
една част от наличната компютърна техника е от 2007 година, с незадоволителни
технически параметри и е необходима поетапната й подмяна.
Необходимо е закупуване на аудиозаписваща техника за съдебните зали, за
което предстои да се осигурят средства.
Ежедневно се обновява интернет страницата на съда с актуална информация за
насрочените заседания, постановените 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 – 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 и предпоставка за
успешно функциониране на съдилището като цяло.
През изминалата 2015 год., въпреки рестриктивния бюджет ръководството на
окръжен съд продължи започнатите ремонти, целящи подобряване на външния вид на
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помещенията в сградата и подобряване на условията на труд. Нарастването на
разходите за отопление, основната причина за което е старата и амортизирана
дограма, доведе до необходимостта от подмяната и в съдийските кабинети и
съдебните зали, разположени на ет. 3. 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 на добрите външен вид и хигиенни условия в
помещенията.
Проведени бяха търгове за отдаване под наем на части от имот, публична
държавна

собственост

–

място

за

поставяне

на

кафе-машина;

помещение,

предназначено за банков офис и място за изграждане на щанд за юридическа
литература. Първият търг бе спечелен от „Оварас Вендинг” ЕООД – гр. София.
Другите два търга бяха прекратени, поради липса на интерес към обектите.
Пред ръководството на окръжен съд продължава да стои открит проблема с
осигуряване на пълен достъп на хора в неравностойно положение до сградата. Поради
ограничения финансов ресурс на институциите през изминалите години са отказани
средства, както за доставка на верижен стълбищен робот, така и за изграждане на
рампи за инвалиди в сградата. Надяваме се през настоящата година, с помощта на
„Съюза на инвалидите в България” този проблем да бъде разрешен в съответствие със
законовите изисквания и обществените очаквания.
През 2015 год. е 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.
През 2015 г. са закупени 34 бр. работни станции, 10 бр. непрекъсваеми
токозахранващи източници, 6 бр. мултифункционални мрежови устройства и 2 бр.
скенери.
Русенският окръжен съд към края на отчетния период разполага със 78
компютърни системи (64, от които разполагат с LCD монитори, а 14 – с непрекъсваеми
токозахранващи източници), 42 лазерни принтера, 21 броя копирни машини (20, от
които са многофункционални) и 6 броя скенери. Локалната мрежа се състои от 64
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битов сървър за бази данни (Windows 2008 R2, Domain controller), 2 броя 32 битови
бекъп сървъри (Windows 2003 Backup Server), 1 брой 32 битов мейл сървър (Windows
2003 Mail Server), 2 броя линукс сървъри (Linux CentOS 6), единият от които хоства
интернет страницата на Съдебната палата Русе – http://www.justice-ruse.org, а другият
системата на информационните табла в сградата и 72 работни станции (Windows 7),
като 55 от тях разполагат с лазерен принтер (13, от които са мрежови двустранни
принтери), а останалите 17 използват принтери или многофункционални устройства
от компютърната мрежа.
Телефонната мрежа на Съдебната палата се състои от цифрова телефонна
централа Siemens, 2 мобилни гейтуея, всеки от тях с по две мобилни карти, 3 бр.
мобилни телефонни постове и 200 бр. стационарни телефонни постове, 54 бр. от
които се ползват от Окръжен съд – Русе, а останалите от други институции, намиращи
се в сградата. С цел оптимизиране на разходите в началото отчетната година са
предоговорени за пореден път тарифните планове на седемте мобилни карти.
В началото на отчетния период е пусната в действие, разработваната от края
на 2014 г. принципно нова, значително по-модерна интернет страница, която позволи
безплатен оторизиран достъп на адвокати до пълното електронно досие на делото. В
нея са регистрирани 150 потребителя, които са извършили 6 800 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
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. През отчетния период са добавени нови възможности за справки по
входящ номер и по номер на друга институция участваща в производството. По този
начин страницата увеличава многократно 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
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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 2015 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 деловодната система в модул „Призовкар” се въвеждат всички призовки
включително и получени от други съдилища за връчване чрез призовкарите на
Окръжен съд – Русе и Районен съд – 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. Обособените през миналия
отчетен период 4 работни места за призовкарите на съда, които да обработват
самостоятелно резултатите от връчването на призовките вече се използват активно и
от призовкарите на районния съд. В средата на 2015 г. е внедрена нова
функционалност „баркод” в деловодната програма, която позволява призовките да
бъдат обработвани многократно по-бързо.
Страницата на Окръжен съд – Русе непрекъснато се синхронизира със
страницата

на

Камарата

на

Частните

съдебни

изпълнители

и

със

Съдебно

изпълнителните служби към Районен съд – Русе и Районен съд – Бяла, като показва
актуална информация за обявленията за публична продан.
Периодично се извършват обучения на съдебните служители относно
новостите в 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
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всяка банка и един жичен пред съдията. Обновена и осъвременена е озвучителната
система. 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 за
нуждите на съдебния процес.
За нуждите

на

финансово-счетоводната

дейност се

използват

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 предходния 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.
Перманентно стояща пред нас е задачата за допълването на интернет
страницата на Окръжен съд – Русе с нови справки и възможности, което да затвърди
водещото й място в страната.
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Постъплението на делата, броя на стоящите за разглеждане дела и
свършените дела от районните съдилища в апелативния съдебен район през 2015 г.
са отразени в следната таблица:

Свършени дела
Постъпили
дела

Дела за
разглеждане

Всичко

Районен съд

В срок до 3
месеца
Брой

%

Останали
несвършени дела
2015

Велико Търново

6638

7356

6973

6114

90

563

Горна Оряховица

3194

3550

3198

2931

92

352

Свищов

1367

1521

1398

1255

90

123

Павликени

1461

1570

1469

1375

94

101

Елена

602

694

642

581

90

52

Габрово

4495

4888

4492

4124

92

396

Севлиево

1855

2011

1897

1782

94

114

Трявна

578

612

582

555

95

30

Дряново

591

637

598

559

93

39

Ловеч

3705

4247

3880

3334

86

367

Троян

1914

2091

1891

1753

93

200

Тетевен

1232

1331

1208

1129

93

123

Луковит

771

871

755

640

86

116

Плевен

10204

11084

10132

9525

94

952

Левски

1203

1280

1227

1172

96

53

Червен Бряг

1380

1545

1406

1253

89

139

Кнежа

819

1025

910

747

82

115

Никопол

825

957

872

771

88

85

Русе

10644

11710

10668

9870

93

1042

Бяла

1369

1504

1341

1251

93

163

54 847

60 484

55 539

50 721

91

5 125

Общо
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Процентно съотношение на свършените дела спрямо разглежданите дела в
районните съдилища през 2015 по основните видове дела

Дял от
делата за
разглеждане

Свършени дела
Брой

ВСИЧКО ДЕЛА
Дела за
разглеждане

Дял от
делата за
разглеждане

Свършени дела
Брой

Наказателни общ
характер дела
Дела за
разглеждане

Районен съд

Дела за
разглеждане

Година

Граждански дела по
общия ред

Свършени дела
Брой

Дял от
делата за
разглеждане

2013

738

488

66,12%

520

446

85,77%

7446

6577

88,33%

2014

736

499

67,80%

459

410

89,32%

8106

7392

91,19%

2015

658

500

75,99%

407

355

87,22%

7356

6793

92,35%

2013

443

317

71,56%

318

283

88,99%

3932

3533

89,85%

Горна Оряховица 2014

432

308

71,30%

287

258

89,90%

3578

3223

90,08%

2015

477

308

64,57%

242

210

86,78%

3550

3198

90,08%

2013

164

120

73,17%

164

147

89,63%

1603

1450

90,46%

2014

153

118

77,12%

149

135

90,60%

1521

1398

91,91%

2015

157

94

59,87%

113

107

94,69%

1560

1363

87,37%

2013

142

92

64,79%

164

152

92,68%

1569

1438

91,65%

2014

125

90

72,00%

102

91

89,22%

1387

1278

92,14%

2015

101

78

77,23%

90

84

93,33%

1570

1469

93,57%

2013

72

52

72,22%

70

66

94,29%

838

785

93,68%

2014

75

46

61,33%

73

64

87,67%

721

631

87,52%

2015

70

53

75,71%

59

53

89,83%

694

642

92,51%

2013

715

513

71,75%

311

270

86,82%

4720

4272

90,51%

2014

652

464

71,17%

266

228

85,71%

4545

4152

91,35%

2015

634

453

71,45%

253

207

81,82%

4888

4493

91,92%

2013

277

207

74,73%

164

147

89,63%

2509

2337

93,14%

2014

303

254

83,83%

124

112

90,32%

1992

1843

92,52%

2015

237

195

82,28%

129

118

91,47%

2011

1897

94,33%

Велико Търново

Свищов

Павликени

Елена

Габрово

Севлиево
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Трявна

Дряново

Ловеч

Троян

Тетевен

Луковит

Плевен

Левски

Червен бряг

Кнежа
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2013

152

119

78,29%

54

49

90,74%

575

526

91,48%

2014

130

115

88,46%

59

55

93,22%

593

559

94,27%

2015

119

104

87,39%

52

49

94,23%

612

582

95,10%

2013

79

58

73,42%

50

46

92,00%

804

742

92,29%

2014

85

68

80,00%

46

43

93,48%

642

596

92,83%

2015

84

66

78,57%

47

42

89,36%

637

598

93,88%

2013

686

458

66,76%

265

232

87,55%

4214

3694

87,66%

2014

619

399

64,46%

260

236

90,77%

4214

3690

87,57%

2015

618

429

69,42%

208

186

89,42%

4247

3880

91,36%

2013

351

237

67,52%

214

193

90,19%

2618

2388

91,21%

2014

316

220

69,62%

174

158

90,80%

2174

2000

92,00%

2015

304

183

60,20%

152

135

88,82%

2091

1891

90,44%

2013

189

150

79,37%

185

174

94,05%

1304

1201

92,10%

2014

198

157

79,29%

168

161

95,83%

1329

1234

92,85%

2015

183

123

67,21%

131

123

93,89%

1331

1208

90,76%

2013

120

69

57,50%

131

107

81,68%

1009

858

85,03%

2014

115

73

63,48%

128

103

80,47%

948

849

89,56%

2015

132

83

62,88%

118

93

78,81%

871

755

86,68%

2013

1648

1285

77,97%

1198

1084

90,48%

11349

10425

91,86%

2014

1693

1327

78,38%

1119

1007

89,99%

10480

9600

91,60%

2015

1680

1347

80,18%

1115

1000

89,69%

11084

10132

91,41%

2013

237

202

85,23%

153

146

95,42%

1392

1323

95,04%

2014

197

153

77,66%

126

119

94,44%

1121

1047

93,40%

2015

175

146

83,43%

116

112

96,55%

1280

1227

95,86%

2013

268

200

74,63%

317

271

85,49%

1608

1440

89,55%

2014

272

203

74,63%

263

222

84,41%

1596

1431

89,66%

2015

264

196

74,24%

234

205

87,61%

1545

1406

91,00%

2013

329

207

62,92%

170

138

81,18%

1086

901

82,97%

2014

328

164

50,00%

150

134

89,33%

1070

864

80,75%
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Никопол

Русе

Бяла

Общо
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2015

291

207

71,13%

128

112

87,50%

1025

910

88,78%

2013

139

82

58,99%

174

164

94,25%

1192

1051

88,17%

2014

136

88

64,71%

132

114

86,36%

1041

909

87,32%

2015

161

134

83,23%

107

93

86,92%

957

879

91,85%

2013

2955

2242

75,87%

912

841

92,21%

13027

11880

91,20%

2014

2455

1866

76,01%

786

716

91,09%

11177

10147

90,78%

2015

1221

883

72,32%

726

695

95,73%

11710

10668

91,10%

2013

428

204

47,66%

114

106

92,98%

1638

1380

84,25%

2014

312

225

72,12%

98

93

94,90%

1621

1505

92,84%

2015

267

170

63,67%

86

74

86,05%

1504

1341

89,16%

2013 10132 7302

72,07%

5648 5062

89,62%

64433 58201

90,33%

2014

9332 6837

73,26%

4969 4459

89,74%

59856 54348

90,80%

2015

7833 5752

73,43%

4513 4053

89,81%

60523 55332

91,42%
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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:

Брой дела за
разглеждане

Брой
свършени
дела

Брой
съдии
- по
щат

Велико Търново

7356

6973

Горна Оряховица

3550

Свищов

Натовареност по щат
към делата
за
разглеждане

към
свършените
дела

18

34.06

31.45

3198

10

29.58

1521

1398

4

Павликени

1570

1469

Елена

694

Габрово

Действителна натовареност
Отработени
човекомесеци

към делата
за
разглеждане

Към
свършените
дела

186.87

39.36

36.35

26.65

115.

30.87

27.81

32.50

28.40

45

34.67

30.29

4

32.71

30.60

43.5

36.09

33.77

642

2

28.92

26.75

24

28.92

26.75

4888

4492

9

45.26

41.59

96

50.92

46.79

Севлиево

2011

1897

6

27.93

26.35

69

29.14

27.49

Трявна

612

582

2

25.50

24.25

24

25.50

24.25

Дряново

637

598

2

26.54

24.92

24

26.54

24.92

Ловеч

4247

3880

9

39.32

35.93

100

42.47

38.80

Троян

2091

1891

5

34.85

31.52

56

37.34

33.77

Тетевен

1331

1208

4

27.73

25.17

46

28.93

26.26

Луковит

871

755

3

24.19

20.97

24

36.29

31.46

Плевен

11084

10132

25

36.97

33.77

259

42.80

39.12

Левски

1280

1227

4

26.67

25.56

48

26.67

25.56

Червен Бряг

1545

1406

4

32.19

29.29

48

32.19

29.29

Кнежа

1025

910

3

28.47

25.28

36

28.47

25.28

Никопол

957

872

3

26.58

24.22

36

26.58

24.22

Русе

11710

10668

24

40.66

37.04

206.1

45.02

41.01

Бяла

1504

1341

5

25.07

22.35

49

30.69

27.37

60484

55539

146

34,52

31,70

984

61,47

56,44

Районен Съд

Общо
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деловодна

информационна система за управление на съдебните дела „EMSG” на „Декстро груп”
ООД, като програмата непрекъснато се доразработва. Системния администратор
поддържа постоянна връзка с фирмата, която обслужва програмата, и в случаите,
когато се налагат промени, същите са извършвани в кратки срокове.
През по-голямата част от 2015 г. разпределението на делата на принципа на
случайния подбор се извършва с програмата за случайно разпределение на делата
Law Choice. След решение на Висшия съдебен съвет, считано от 01.10.2015 година е
въведена Централизирана система за случайно разпределение на делата.
В Апелативен съд - Велико Търново се намира сървърът, който 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.
Административна дейност на Апелативен съд - Велико Търново изцяло е
базирана на законовите основания, както и на издадените от председателя на съда
заповеди. Съгласно заповед на председателя на съда, Регистърът на съдебните
решения по чл. 235, ал. 5 от НПК се образува от последователно подреждане на
съдебните решения и същият осигурява публичност и право на достъп на всеки до
съдебните решения при спазване изискванията на чл. 64 от ЗСВ.
Дейностите по създаване на пълно електронно досие на новообразуваните
дела, в системата за управление на делата EMSG, се осъществяват считано от
01.10.2016 г., съгласно Заповед № 391/30.09.2015 година на председателя на съда.
В Апелативен съд - Велико Търново, считано от 01.11.2015 г., е въведен
софтуерен продукт LEVENTS, за администриране на правната помощ по граждански,
търговски и наказателни дела по електронен път. Чрез него се изпращат искания и
актове за допускане на правна помощ, уведомителни писма, актове за назначаване на
адвокати и др.
След решение на Висшия съдебен съвет и провеждане на обществена поръчка,
бе закупен нов лек автомобил, за нуждите на Апелативен съд – Велико Търново.
В изпълнение на решение на Висш съдебен съвет по протокол № 40/15.07.2015
г. Председателят на Апелативен съд - Велико Търново със Заповед № 485/13.11.2015
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г. сформира работна група от магистрати - представители на районни и окръжни
съдилища в апелативния район, която изготви проект на мотивирано становище
относно критериите, по които е изготвен доклада за значението на районните
съдилища. Председателят на Апелативния съд въз основа на проекта, изготви
мотивирано становище относно критериите, по които е изготвен доклада за
значението на районните съдилища в структурата на съдебната система, което беше
изпратено на Висш съдебен съвет и представено на среща на членовете на ВСС от
екипа за осъществяване на реорганизацията на съдебната карта с магистрати от
апелативния район, проведена на 11.12.2015 г., на която Апелативен съд - Велико
Търново. В дискусията участваха координаторът на екипа на ВСС г-жа Милка Итова,
както и членовете на ВСС Димитър Узунов и г-н Румен Боев, както и над 40 магистрати
от апелативен район Велико Търново.
През годината беше извършена проверка на наличността на делата в съдебното
деловодство, при която не бяха установени изгубени или унищожени дела.
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

насрочването,

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.
Съгласно изискванията на чл. 132, ал. 4 от Правилника за администрацията в
съдилищата до 30 април 2015 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 2015 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 2015 година остават
справедливото,
гражданите

до

бързо

и

качествено

правосъдие

и

правораздаване.

спечелване

тяхното

Улесняване
доверие.

достъпа

на

Навлизане

на

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 съществяваната 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 2015 година;
2. Приложение № 3 – Отчет по граждански, търговски и наказателни дела в
Апелативен съд – Велико Търново през 2015 година;
3. Приложение № 3 - Справка за резултати от работата на всеки един съдия в
Апелативен съд – Велико Търново през 2015 година;
4. Обобщени отчети за работата на окръжните и районните съдилища.

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
АПЕЛАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО:
( Янко Янев )

