
ДОКЛАД  
 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ 
 

АПЕЛАТИВЕН СЪД И НА ОКРЪЖНИТЕ И 
 

РАЙОННИТЕ 
 

СЪДИЛИЩА ОТ СЪДЕБНИЯ РАЙОН 
 
 
 
Великотърновският апелативен съд осъществява 

правораздавателна дейност на територия от 17 921.4  кв. км, 
обхващаща централната част на Северна България  и включваща пет 
административни области: Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен и 
Русе / 41 общини с 50 градове и 998 села/ с  брой на населението 
приблизително 1 027 622. 

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. 

През 2011г. Апелативен съд-гр.Велико Търново  е осъществявал 
правораздавателната си дейност в съответствие с цялостната 
конституционна, законова и подзаконова нормативна уредба, като е 
разглеждал въззивни наказателни, граждански и търговски дела, за 
проверка на съдебните актове, постановени като първа инстанция от 
окръжните съдилища в гр.В.Търново, Габрово, Ловеч, Плевен и Русе.  

Цялостната дейност на Апелативния съд и съдилищата от 
съдебния му район през годината бе насочена към осъществяване на 
по-добро, качествено и достъпно правосъдие при спазване 
върховенството на закона. 
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Апелативен съд-гр.Велико Търново 
 

Кадрова обезпеченост 
 

Към 1.01.2011г. Апелативен съд-гр.Велико Търново е имал щат 
за 17 съдии. През цялата 2011 година  са работили 16 съдии, а именно: 
Илияна Попова, Лидия Чобанова, Бончо Бонев, Румян Жеков, Здравко 
Трифонов, Златка Петкова, Йорданка Неделчева, Поликсена 
Георгиева, Даниела Делисъбева, Пенка Китанова, Милчо Ванев, Илия 
Тошев, Галя Маринова, Христина Даскалова,  Петя Стоянова  и 
Емануил Еремиев. 

През цялата 2011г. Апелативният съд е работил  при една 
незаета щатна съдийска бройка. 

Всички съдии от Апелативния съд са с ранг „съдия във ВКС и 
ВАС” с изключение на съдиите Стоянова и Еремиев.  

Средният юридически стаж  на съдиите в съда е 29 години, като 
преобладаващият стаж на почти всички е магистратски. Следователно 
Апелативният съд е с много добра кадрова обезпеченост. 

В Апелативния съд са сформирани гражданско, търговско и 
наказателно отделение, които се ръководят от съответните заместник 
председатели. Гражданското отделение е ръководено от заместник 
председателя Лидия  Чобанова, а търговското отделение - се ръководи 
от заместник председателя Бончо Бонев. Наказателното отделение е 
ръководено от  заместник-председателя Румян Жеков. 

На териториален принцип от гражданското и търговското 
отделение са сформирани два състава: 

Първи състав – разглеждащ постъпилите въззивни дела от 
Плевенски, Ловешки и Габровски окръжни съдилища, включващ 
съдиите Чобанова, Георгиева, Попова, Даскалова и Еремиев. 

Втори състав – разглеждащ делата, постъпили от Русенски и 
Великотърновски окръжни съдилища със съдии: Китанова, Бонев, 
Петкова, Делисъбева, Галя Маринова. 

През цялата 2011г. наказателните дела са разглеждани от  
сформираните два състава в наказателното отделение. Първи състав-
съдиите Неделчева, Жеков и Тошев, а втори състав-съдиите 
Трифонов, Ванев и Стоянова. 

Жалбите и протестите против постановените от окръжните 
съдилища определения по чл.64 и чл.65 от НПК през цялата 2011 г. са 
разглеждани от съдиите от гражданското и търговското отделение. 
Възлагането на  част от въззивните частни наказателни дела на 
съдиите от гражданското и търговското отделения се наложи  с оглед 
разпоредбата на чл.29 ал.1 т.1 от НПК и необходимостта да има съдии 
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от наказателното отделение, които да могат да разглеждат въззивните 
наказателни дела, образувани по протести или жалби срещу 
постановените от окръжните съдилища присъди и за да не се налага 
тези дела да бъдат разглеждани от съдиите от гражданското и 
търговското отделение. 

Разпределението на делата се е извършвало на принципа на 
случайния подбор, чрез електронно разпределение, съобразно 
поредността на постъпването им, както и списъка на съдиите по 
състави и отделения. Електронното разпределение е извършвано чрез 
програмата „Law choice”.  

Делата са разпределяни между съдиите при 100% за всеки от 
тях, с изключение на председателя, който е с по-малък процент.  

През 2011г. съдиите от Апелативен съд – гр.Велико Търново 
участваха в следните обучения, организирани от Националния 
институт на правосъдието и от други организации: „Член 6 от ЕКПЧ-
гаранции за справедлив съдебен процес”- Галя Маринова; „Съдебно 
сътрудничество по граждански и търговски дела в ЕС - Съдебна 
практика на българските съдилища”- Галя Маринова; „Теоретични и 
практически аспекти при разследване на престъпления, извършени от 
организирана престъпна група”-Петя Стоянова; „Противодействие на 
високотехнологичните престъпления и новите форми на организирана 
престъпност”- проведени  в гр. Трявна и КК „Боровец”- Милчо Ванев; 
Обучение по проект на ОПАК „Публичност и ефективност на 
производството по несъстоятелност”- проведено в гр. Мадрид, 
Кралство Испания-Бончо Бонев; Българо-баварска конференция 
„Противодействие на икономическите престъпления”-проведено в гр. 
Хисар-Румян Жеков; Обучение съвместно с МП и ОПАК –Съвместни 
заседания на съдиите от окръжните и апелативните съдилища по 
проект „Публичност и ефективност по несъстоятелност”-проведено в 
гр. В. Търново-Златка Петкова, Пенка Китанова и Галя Маринова; 
„Член 8 и член 10 от ЕКПЧ” - Галя Маринова; „Заповедното 
производство-правна рамка съгласно ГПК и Правото на ЕС”- Лидия 
Чобанова, Бончо Бонев, Поликсена Георгиева; „Гражданско-правни 
аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията”- гр. Варна–
Лидия Чобанова;  „Несъстоятелност”-Лидия Чобанова; „Финансови и 
счетоводни познания при разследване на стопански престъпления”- в 
гр. София-Йорданка Неделчева; „Дружествени спорове и съдебни 
производства по ЗТР”-П. Китанова; „Финансови и данъчни 
престъпления, пране на пари”- КК  „Албена”-Илияна Попова;  „Актуални 
въпроси, свързани със Закона за отнемане в полза на държавата на 
имущество, придобито от престъпна дейност”- гр. Варна-Илияна 
Попова и Лидия Чобанова; Международен семинар „Италианският опит 
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в разследването, отнемане и разпореждане с имущества, придобити от 
престъпна дейност”- гр. София-Бончо Бонев. 
 

Съдебна администрация 
 
В началото на отчетната година щатната численост на 

съдебните служители в Апелативен съд бе 27 броя. 
През 2011 година с Решение на Висшия съдебен съвет от 16 

юни 2011 година беше намалена щатната численост за съдебни 
служители в  Апелативен съд гр. Велико Търново с една щатна 
бройка „съдебен помощник”. Така от средата на годината щатната 
численост на съдебните служители намаля на 26 броя - съдебен 
администратор; административен секретар; системен администратор; 
съдебни помощници – 2 бр.; специалист „Връзки с обществеността”; 
гл. счетоводител; гл. специалист - касиер-счетоводител; 
зав.административна служба „Деловодство; съдебни секретар-
протоколисти – 7 бр.; съдебни деловодители – 5 бр.; деловодител 
„регистратура”; домакин; шофьор и чистачки – 2 бр. От 28 декември  
2011 година беше освободена длъжността съдебен секретар-
протоколист, поради пенсионирането на Мария Стойкова. През 2011 
година съдебната администрация на Апелативен съд гр. Велико 
Търново е работила в непълна щатна численост  с две незаети щатни 
бройки за съдебни служители – едната „съдебен помощник”, а 
другата незаета -  „гл. специалист касиер-счетоводител”.  

Работата на гл.специалист касиер-счетоводител през цялата 
година беше възложена на  Маргарита Цанкова, която освен 
задълженията си на съдебен деловодител изпълняваше и тези на 
касиер-счетоводител. Дейността на свободната щатна бройка съдебен 
помощник се  изпълняваше от назначените през 2009 година две 
съдебни помощнички Симона Миланези и Кристина Боева. Те  
извършват проверка по редовността и допустимостта на жалбите, 
протестите и молбите за отмяна, като подпомагат образуването на 
делата, следят за спазване на законоустановените срокове, на 
законовите изисквания относно съдържанието и основанието им, на 
изискванията за легитимация на страните. Изпълняват и други задачи, 
възложени им от административния ръководител на съда, зам. 
председателите и съдиите. 

От месец май 2011 година се завърна от отпуск по майчинство 
съдебната деловодителка Милена Петрова, която беше замествана от 
Стефка Станкова. Функциите  на  Служител по сигурността на 
информацията през годината се изпълняваха от съдебния 
администратор Дочка Узунова, а дейността на Завеждащ регистратура  
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за класифицирана информация се съвместяваше от Марияна 
Тодорова – Завеждащ служба „Деловодство”. С оглед по-пълното и по-
ефективно използване на работното време административното 
ръководство на съда е възложило на съдебния секретар Тодора 
Пашова да отговаря  за спазване на здравословните и безопасни 
условия на труд в съда, 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 призовките и съдебните книжа по дела на 
Апелативния съд в района на града, представя в Районна пощенска 
станция и взема от там писмовната кореспонденция и колетните 
пратки на съда. Контролът относно обезличаване на личните данни на 
физическите лица, участници в процеса, по съдебни актове, които се 
публикуват на интернет страницата, с оглед изпълнение на 
задълженията на съда по чл. 64 от ЗСВ, се извършва от специалистът 
по „Връзки с обществеността” Цветана Боева. Тя обобщава и 
месечните справки за наблюдение на делата с висок обществен 
интерес, разглеждани от Апелативния съд В.Търново, районните и 
окръжните съдилища във Великотърновския апелативен район и 
докладва на Председателя на съда и заместник-председателя и 
ръководител на наказателното отделение. 

Съдебните служители на Апелативен съд Велико Търново през 
2011 година изпълняваха своите задължения при спазване Закона за 
съдебната власт, Правилника за администрацията в районните, 
окръжните, административните, военните и апелативните съдилища и 
утвърдените вътрешни актове за работа в съда, съобразно 
изискванията за качествено обслужване на физическите и 
юридическите лица, при спазване Етичния кодекс на съдебния 
служител. 

При изпълнение на служебните си задължения съдебните 
деловодители и съдебните секретар-протоколисти на съда обръщат 
голямо внимание на подготовката на делата за съдебно заседание с 
цел предотвратяване отлагането на делата по вина на съдебен 
служител. Съдебните деловодители и съдебните секретар-
протоколисти преди заседание извършват проверка на делата, 
преглеждат върнатите призовки и ги прилагат, а неправилно 
връчените, както и невръчените, докладват още същия ден на съдията-
докладчик по делото. Отлагането на дела заради това, че съдебен 
служител не е изпълнил задълженията си и е станал причина за 
отлагането им, са сведени до минимум. Три дена преди съдебното 
заседание съдебните секретари информират касиера на съда за 
предстоящите плащания по дела и след съдебно заседание вещите 
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лица и свидетелите, по-голяма част от които не са от града, получават 
присъдените им възнаграждения.  

Апелативен съд Велико Търново продължава да работи с 
внедрената деловодна информационна система за управление на 
съдебните дела „EMSG”, разработчик на която е „Декстро груп” ООД, 
като програмата непрекъснато се доразработва. За целта системния 
администратор Св.Данчев поддържа постоянна връзка с фирмата, 
която обслужва програмата, и ако се налагат промени, се правят в 
кратки срокове. 

Ежемесечно в деловодството на съда се извършва проверка 
относно образуването, насрочването, движението и приключването на 
делата от предходния месец. Изготвят справки от съдебните 
деловодители за: ненасрочените дела с посочване на причините за 
това; 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; за спрените дела и 
основанието за спиране; за делата с изтекъл едномесечен срок от 
датата на обявяване им за решаване и непредадени в канцеларията  
на съда с изготвен съдебен акт. Справките се докладват на 
административния ръководител на съда. 

Два пъти в годината – в края на м.юни и м.декември съдебният 
администратор организира извършването на проверка за наличността 
на делата в съдебното деловодство. През 2011 година в съда няма 
изгубени или унищожени дела. 

Съдебният администратор изпълнява своите задължения по 
правилника, като издава разпореждания,  които се изпълняват от 
съдебните служители. Той е определен и за финансов контрольор.  
 В изпълнение на утвърдените през годината Вътрешни правила 
за осъществяване контрол на процесите на събиране на дължимите 
държавни такси и присъдени публични вземания, се осъществява строг 
контрол по отношение на правилното определяне, събиране и 
отчитане на държавните такси от администрацията на съда по 
отношение на наложените глоби, издадените изпълнителни листове, 
събираните суми и внасянето им в бюджета на ВСС. Държавните такси 
по делата до размер на сумата 10 лева се внасят в брой в касата на 
съда срещу издадена квитанция, а над тази сума - по банковата сметка 
на съда. Контролът се осъществява от зам.председателите и съдията 
докладчик. Всички дела, постъпили в съда, се предоставят в 
счетоводството от деловодителя, който ги обработва, за проверка 
постъпила ли е държавната такса по сметката на съда. Главния 
счетоводител, след като извърши справка по прихода на банковата 
сметка, отразява във формуляр за редовност, приложен към делото, 
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постъпила ли е държавната такса, на коя дата и с какъв документ. 
Зачестиха случаите, когато държавната такса е внесена по 
набирателната сметка на съда, което налага служебното й 
прехвърляне по съответната сметка за държавни такси. 
 През 2011 година беше извършен преглед и актуализация на 
вътрешните  нормативни документи на Системите за финансово 
управление и контрол –  Вътрешни правила за провеждане на 
процедури по възлагане на обществени поръчки в Апелативен съд 
Велико Търново; Правила за докладване на нарушения на Етичния 
кодекс на съдебните служители; Система за организация на работата в 
Апелативен съд Велико Търново; Вътрешни правила за 
документооборота; Вътрешна наредба за документооборота по 
съдебните дела; Инструкция за отчитане на средствата по 
набирателната сметка; Инструкция за документооборота на 
счетоводната документация. Съдебните служители спазват приетия от 
Висшия съдебен съвет с Решение по протокол № 51/10.12.2008 година 
Етичен кодекс на съдебния служител. През 2011 година няма 
докладвани случаи за неспазване на Етичния кодекс от съдебни 
служители. 

През 2011 година не всички съдебни служители, за които бяха 
изпратени заявки, успяха да участват в обучения, поради заемане на 
предварително определения брой места. В обучения, организирани от 
НИП, участваха 8 съдебни служители, а 11 съдебни служители 
участваха в организираното от Районен съд Велико Търново обучение 
за работа с класифицирана информация, проведено от специалисти от 
ДКСИ. През годината на служителите, които имат разрешение за 
работа с класифицирана информация беше проведено и текущо 
обучение. На срещата с ръководството на Националния институт на 
правосъдието относно организацията на обученията и темите, които се 
предлагат, бяха направени предложения за подобряване работата на 
НИП относно разработване на нови обучения, които да са насочени,  
не само специализираната, но и към общата съдебна администрация, 
както и прецизиране критериите за определяне на участниците в 
обученията. 

Административното ръководство на Апелативен съд В.Търново 
посреща с разбиране желанието на съдебни служители да продължат 
образованието и повишат квалификацията си. През 2011 година 
съдебния помощник Кристина Боева завърши обучението си по 
магистърска програма  „Право на Европейския съюз”, а системния 
администратор Светослав Данчев изучава специалността „право”. 
През месец октомври 2011 година Светослав Данчев беше 
командирован от ВСС за участие във Втората среща на подгрупата от 
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експерти за Европейския портал за правосъдие с цел обсъждане на 
Европейския идентификатор за съдебна практика. 

Назначена от  административния ръководител на съда комисия 
извърши атестиране на съдебните служители от Апелативен съд гр. 
Велико Tърново за периода 01.12.2010- 30.11.2011година.  Двадесет и 
три съдебни служители бяха оценени с най-високата оценка „отличен”. 
Няма съдебни служители оценени с оценка „слаб” или 
„задоволителен”. През годината осем съдебни служители са повишени 
в ранг. 

  
 

ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 
 

Брой на делата за разглеждане 
 
През отчетната 2011 г. в Апелативен съд В. Търново са 

постъпили общо 1302 дела срещу 1230 дела през 2010 г. и 1086 дела 
през 2009г. В сравнение с предходната 2010 г.  е налице увеличение на 
постъплението на делата с 72 броя, а в сравнение с 2009г-с 216 броя. 

Налице е увеличение на постъплението  на въззивните 
граждански и търговски дела, и незначително намаление на 
въззивните наказателни дела  в сравнение с предходната година. 

Пред Апелативния съд през 2011 година са стояли за 
разглеждане общо 1404 дела, от които висящи в началото на отчетния 
период 102 дела и постъпили през годината 1302 дела. За последните 
три години броя на разглежданите дела е както следва: през 2009г.-
1168, през 2010г-1329 дела, а през 2011г-1404. В сравнение с 
предходната година делата за разглеждане през отчетната година са 
се увеличили с  75 броя или това е увеличение с 5.64%. Увеличението 
се дължи на увеличеното постъпление на дела през годината, а не на 
делата, които остават висящи в началото на периода. Този извод се 
подкрепя от следните данни: През 2009г. постъпилите дела са 1086, 
през 2010г. те са 1230 дела, а през 2011г. постъплението е от 1302 
дела, т.е е налице увеличение  на постъплението с 72 дела спрямо 
2010г. и с 216 дела спрямо 2009г. Увеличение на делата за 
разглеждане е налице при общо гражданските дела, които  през 2009г. 
са били 835 дела за разглеждане, през 2010г.-881 дела, а през 2011г. 
са 969 дела. Увеличението на общо гражданските дела за разглеждане 
през отчетната година се дължи на увеличеното постъпление на 
всички видове дела, включени в тази група-въззивни граждански, 
въззивни търговски, частни гр.дела втора инстанция, молби за бавност, 
но това увеличение не е значително. При общо наказателните дела е 
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налице намаление на делата за разглеждане през отчетната година в 
сравнение с предходната година-от 448 през 2010г. на 435 дела през 
2011г., което е с 13 броя. Намалението е в резултат на незначителното 
намаление на постъплението, което се забелязва при всички видове 
наказателни дела, с изключение на административните наказателни 
дела, където има увеличение на постъплението с 2 дела в сравнение с 
предходната година.  

В края на 2011 г. са останали несвършени 122 дела. 
Изразено в проценти, съотношението между останали 

несвършени дела в края на отчетния период и разглежданите през 
отчетната годината дела  е 8.69%, което е много добър показател за 
работата на съда. За сравнение този процент през 2009г. е бил  9.12%, 
а през 2010г е 7.67%  

Тенденцията, която се наблюдава през последните години е на 
запазване на нисък процент /под 10%/  на висящите в края на годината 
дела. Установената трайна тенденция на нисък процент на делата, 
оставащи в края на годината като несвършени е красноречив 
показател за достигната бързина и ефективност при разглеждане и 
приключване на постъпващите в съда въззивни дела.  

 
Дела за разглеждане в Апелативен съд Велико Търново 

  
В гр. 
дела 

Въз. Т. 
дела 

Ч.гр. II 
Инст. 
Без ж. 
за 
бавност

разгл. 
Ж. за 
бавност

В. нак. 
Дела 

Ч. Нак 
дела II 
инст. 

Ч. нак 
дела по 
чл. 243 
НПК 

Адм. 
Нак. 
дела Общо 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2009 197 197 426 15 155 151 27 0 1168
2010 203 184 492 2 170 239 34 5 1329
2011 241 225 498 5 156 237 33 9 1404

Дела за разглеждане в Апелативен съд Велико Търново
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Наказателни дела: 
 
През 2011 г. във Великотърновския апелативен съд е имало  за 

разглеждане общо 435 наказателни дела, от които 27 дела висящи в 
началото на 2011г. и 408 дела новопостъпили. От стоящите на 
разглеждане дела през отчетната година 156 броя са въззивни нохд, 
237 бр. въззивни частни наказателни дела, частни наказателни дела по 
чл. 243 НПК – 33 бр. и 9 бр. административни наказателни дела. Така 
изнесените данни съпоставени с тези през предходната 2010 г., когато  
за разглеждане  е имало общо 448 бр. наказателни дела се стига до 
извода за незначително общо намаление, което се дължи на 
намаление на постъплението, което също е незначително.  

През  2009 г. за разглеждане е имало въззивни наказателни общ 
характер дела 155 бр.,  през 2010г.  те са  170 бр., а през 2011г.-156 
броя. 

Въззивни частни наказателни дела  за разглеждане през 2009г 
са били 151 броя, през 2010г. те са били 239 броя, а през отчетната 
година са  237 бр. Частните  наказателни дела по чл. 243 НПК,  за 
разглеждане през 2009г. са 27 броя, през 2010 г. -34 бр.,  а през 2011 г. 
33 бр. Следва да се отбележи и наличието на  незначително 
увеличение на административните наказателни дела, стоящи за 
разглеждане през отчетната година – 9 бр. за 2011 година срещу 5 бр. 
през 2010 г.   

В наказателното отделение при Апелативния съд от окръжните 
съдилища, броят на останалите несвършени въззивни НОХ дела в 
началото на отчетния период и новопостъпили такива през годината са 
както следва : 

- Окръжен съд Велико Търново  –  5 бр. висящи дела и 24 
новопостъпили, или общо 29 бр. дела. Налице е намаляване на общия 
брой постъпили за разглеждане дела спрямо предходния отчетен 
период – с 6 бр. дела, като висящността на делата е намаляла с 1 бр. 
дело. 

- Окръжен съд Габрово  –  постъпили са за разглеждане 9 бр. 
дела и нито едно висящо. Тези данни дават основание да се отчете от 
една страна наличието на стабилна тенденция за липсва на висящи 
дела, а от друга намаляване на новопостъпилите дела с 3 бр., като 
през 2010 г. е отчетно увеличение на постъпилите дела с 2 бр. 

- Окръжен съд Ловеч – 4 бр. висящи дела и 17 бр. 
новопостъпили, или общо 21 бр. дела, което е с 4 бр. дела по – малко 
сравнения с предходния период. И тук се констатира намаляване на 
новопостъпилите дела спрямо 2010 г. с 5 бр. дела – 22 бр. 
новопостъпили срещу 17 бр. дела през настоящият отчетен период. 
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Следва да се отчете завишаване на висящността на делата с 1 бр. 
спрямо изминалата година, когато са били 3 бр. дела, спрямо 
настоящите 4 бр. дела. 

- Окръжен съд Плевен  –  За този съд следва да се отчете 
наличието на паритет на общия брой дела през отчетния период 
спрямо предходния – 60 бр., от които несвършени в началото на 
отчетния период 4 дела и новопостъпили през отчетната година 56 
дела.  Налице е увеличение на новопостъпилите дела 56 бр. дела през 
отчетния период спрямо 52 бр. дела за изминалия такъв. 

- Окръжен съд Русе  –  останали несвършени 7 бр. дела, което 
представлява с 3 бр. дела повече спрямо изминалия период, когато 
висящите дела са били 4 бр. Новопостъпилите дела са 39 бр. или с 1 
бр. дело по – малко спрямо 2010 г., когато те са били 40 бр. Общо за 
разглеждане дела 46 бр. срещу 44 бр. спрямо отминалия отчетен 
период.  

Въззивното производство по ВНОХД е образувано в 96 от 
случаите по жалби и 49 бр. по протест на прокурорите от съответните 
окръжни прокуратура. По съдилища тези данни са разпределени както 
следва : 

- Окръжен съд В. Търново - 18 бр. жалби и 6 бр. протеста. 
- Окръжен съд Габрово – 2 бр. жалби и 7 бр. протеста. 
- Окръжен съд Ловеч – 15 бр. жалби и 2 бр. протеста. 
- Окръжен съд Плевен – 36 бр. жалби и 20 бр. протеста. 
- Окръжен съд Русе – 25 бр. жалби и 14 бр. протеста. 
Резултатите от въззивната проверка вземайки предвид 

постановените от апелативните наказателни състави съдебни актове е 
както следва : 

- Окръжен съд В. Търново – от общо свършените 25 бр. дела 
присъдата е била потвърдена по 7 бр. дела, по 11 бр. дела присъдата 
е била изменена, по 2 бр. дела присъдата е била отменена изцяло и 
делото е върнато за ново разглеждане на този съд, по 5 бр. дела 
присъдата е била отменена и е постановена нова присъда. 

- Окръжен съд Габрово – от свършените 7 бр. дела по 3 от 
делата присъдата е била потвърдена, по две от делата 
първоинстанционния съдебен акт е бил изменен и по 2 бр. дела 
присъдата е отменена и е била постановена нова присъда. 

- Окръжен съд Ловеч – от свършените общо 19 бр. дела 
присъдите са потвърдени по 6 бр. дела, по 7 бр. дела присъдата е 
била изменена, по 1 бр. дело присъдата е отменена изцяло и делото е 
върнато за ново разглеждане на същия съд, по 4 бр. дела присъдата е 
отменена и въззивната инстанция е постановила нова присъда и едно 
дело е прекратено. 
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- Окръжен съд Плевен – свършени общо 49 бр. дела, от които 
по 19 бр. дела присъдата е била потвърдена, по 14 бр. дела присъдата 
е изменена, по 1 бр. дело присъдата е отменена отчасти и делото е 
върнато за ново разглеждане на същия съд, по 5 бр. дела присъдата е 
била отменена отчасти и делото върнато за ново разглеждане на 
същия съд и по 10 бр. дела съдебния акт е бил отменен и била 
постановявана нова присъда. 

- Окръжен съд Русе – свършени са общо 40 бр. дела, от които 
13 бр. присъди потвърдени, по 17 бр. съдебния акт е бил изменен, 4 
бр. присъди са били отменени и делата са върнати за ново 
разглеждане на същия съд, по 5 бр. дела присъдата е била отменена и 
е постановена нова присъда и едно дело и прекратено. 

Постъпилите за разглеждане наказателни въззивни дела от общ 
характер разпределени по вид са както следва : 

Глава втора от наказателния кодекс – „ Престъпления против 
личността „ – за този вид престъпления през настоящият отчетен 
период се отчита значително увеличение спрямо предходния – общо 
52 бр. дела през 2011 г. срещу 32 бр. дела за 2010 г. От тях Умишлени 
убийства по чл. 115 – 116 НК  24 бр. дела срещу 19 бр. дела през 2010 
г., или с 5 бр. повече, по чл. 119 – Убийство при превишаване 
пределите на неизбежна отбрана - 3 бр. дела, докато през 2010 г. няма 
постъпление от този вид дела, по чл. 123 – 124 НК причиняване на 
смърт по непредпазливост - 16 бр. дела срещу 9 бр. дела за 2010 г., 
или със седем дела повече, по чл. 142 – Отвличания и противозаконно 
лишаване от свобода - 5 бр. дела, спрямо 3 бр. през 2010 г., и по чл. 
152 НК – Разврат - 5 бр. дела срещу 1 бр. дело през предходния 
период. Извода е, че е налице както цялостно увеличение на броя тела 
от този раздел, така и увеличение и на отделените видове 
престъпления против личността. 

Глава пета от наказателния кодекс – „ Престъпления против 
собствеността „ са разгледани общо 32 бр. дела срещу също толкова 
през предходния отчетен период. От тях „ Кражба „ по чл. 196а НК – 5 
бр. срещу три броя дела през 2010 г. или увеличение с 2 бр. дела. „ 
Грабеж „ – чл. 199 НК  22 бр. дела срещу 23 бр. дела за 2010 г. или с 1 
бр. дело по – малко, „ Присвоявания „ – 4 бр. дела, увеличение с 1 бр. 
дело спрямо 2010 г. и „ Изнудване „ по чл. 213а - 1 бр. дело срещу 7 
такива дела за 2010 г. 

Глава шеста от наказателния кодекс – „ Престъпления против 
стопанството „ – и по тази глава като предходната е налице 
устойчивост на делата за престъпления от този вид- 12 бр. дела срещу 
също толкова през 2010 г. От тях „ Общостопански престъпления „ по 
чл. 219 НК - 4 бр. дела срещу 3 бр. през 2010 г., или с 1 бр. дело по – 
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малко; „ Престъпления против митническия режим „ по чл. 242 НК – 3 
бр. срещу 1 бр. дело през 2010 г. или увеличение с  2 бр. дела и 
престъпления против „ Паричната и кредитна система по чл. 244, 248, 
248а, 249 и 253 НК- 5 бр. дела или с 4 бр. дела по – малко спрямо 2010 
г. 

Глава седма от наказателния кодекс – „Престъпления против 
данъчната и осигурителна система” – разгледани са общо 13 бр. дела 
по чл. 153, 255, 257 и 260 срещу 16 бр. дела през 2010 г. 

Глава осма от наказателния кодекс – „Престъпления против 
дейността на държавните органи и обществени организации” са 
разгледани общо 7 бр. дела, което представлява с 3 бр. дела по – 
малко спрямо предходната година. От всичките разгледани от тази 
глава дела по чл. 282 НК, „ Престъпления по служба” са 2 бр. дела, 
колкото са разгледани и през 2010 г., по чл. 301 – 307а НК „ Подкуп „ – 
5 бр. дела или с едно дело по- малко от предходната година. През 
отчетния период не са разглеждани дела по чл. 278 НК, за разлика от 
2010 г. когато са разгледани 2 бр. дела.  

Глава девета от наказателния кодекс – „Документни 
престъпления” по чл. 308 – 319 НК са разгледани 2 бр. дела, срещу 1 
бр. дело за 2010 г. 

По глава девета А от наказателния кодекс „Компютърни 
престъпления не са постъпвали дела, срещу разгледано едно дело 
пред 2010 г. 

Глава десета от наказателния кодекс – „Престъпления против 
реда и общественото спокойствие” – чл. 321 НК са разгледани 4 бр. 
дела или с 2 бр. дела по – малко спрямо 2010 г. 

Глава единадесет от наказателния кодекс – „Общоопасни 
престъпления” са постъпили за разглеждане общо 34 бр. дела срещу 
39 бр. дела през 2010 г. или с 5 бр. дела по малко. От тях по чл. 330 НК 
– „Престъпления извършени по общоопасен начин или с общоопасни 
средства” 2 бр. дела срещу 8 бр. през 2010 г., по чл. 343 НК 
„Престъпления по транспорта и съобщенията” 26 бр. дела срещу 27 бр. 
дела от този вид през 2010 г. и „Престъпления против народното 
здраве” по чл. 354а НК – 6 бр. дела, което е с четири броя дела по – 
малко спрямо отминалия отчетен период.  

Данните сочат, че през 2011г. най-голям е бил делът на делата 
за престъпления по Глава втора от наказателния кодекс – 
„Престъпления против личността”- 52 дела, следвани от делата за 
престъпления Глава единадесет от наказателния кодекс – 
„Общоопасни престъпления”- 34 и делата за престъпления по  Глава 
пета от наказателния кодекс – „Престъпления против собствеността”-
32 бр.   
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Продължава да е налице значителния ръст на престъпленията 
против личността, като делата за тези престъпления бележат през 
настоящият етап близо 50% увеличение и стабилитет на 
престъпленията по транспорта по чл. 343 НК. 

 
ДЯЛОВО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ 
ОБЩ ХАРАКТЕР В АПЕЛАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

ПРЕЗ 2011 Г.

По гл. V    
Престъпления против 

собствеността
20,51%

По гл. VІІ  
Престъпления против 

данъчната и 
осигурителната 

система
8,33%

По гл. VІ   
Престъпления против 

стопанството
7,69%

По гл. ХІ Общоопасни 
престъпления

21,79%

По гл. VІІІ  
Престъпления против 

дейноста на 
държавните органи и 

обществени 
организации

4,49%

По глава ІІ: 
Престъпления против 

личността 
33,33%

По гл.Х Престъпления 
против реда и  
общественото 
спокойствие

2,56%

По гл.ІХ  Документни 
престъпления

1,28%

 
 
В Апелативния съд през отчетния период са постъпили за 

разглеждане и частни въззивни наказателни дела и частни 
наказателни дела по чл. 243 НПК. Общия брой на този вид дела е 230, 
и 7 бр. несвършени дела в началото на отчетния период или общо 237 
бр. Несвършените дела в началото на отчетния период са както следва 
– от Окръжен съд В. Търново 1 бр. дело, Окръжен съд Плевен – 3 бр. 
дела и Окръжен съд Русе 3 бр. дела. Постъпилите и разгледани дела 
по частни жалби и протести по съдилища са както следва : 

- Окръжен съд В. Търново – постъпили и решени 45 бр. дела. 
- Окръжен съд Габрово – постъпили и решени 29 бр. дела. 
- Окръжен съд – Ловеч – постъпили и решени 47 бр. дела. 
- Окръжен съд – Плевен – постъпили и решени 86 бр. дела 
- Окръжен съд – Русе – постъпили и решени 57 бр. дела. 
В края на отчетния период са останали несвършени общо 6 бр. 

дела.  
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Наказателното отделение при Апелативния съд е разгледало и 

постъпилите общо 33 бр. дела по чл. 243 НПК. От тях са решени 32 бр. 
дела, като по 20 бр. дела съдебните актове са потвърдени, а по 12 бр. 
въззивните състави са отменили съответните съдебни актове. От тези 
данни може да се направи извода, че все още има дела, по които  
органите на разследването не са  изпълнили в пълна мяра 
задълженията си по чл. 13 НПК, а съставите на съда разглеждали 
постановленията за прекратяване, без да са извършвали критичен 
анализ на наличния доказателствен, са приемали фактическите и 
правни доводи, налагащи прекратяването на наказателното 
производство. Именно това е налагало въззивната инстанция да 
коригира определенията на съдилищата с тяхната отмяна и връщане 
на делата на разследващите органи с указания относно приложението 
на закона. 

Общо констатираното намаление на постъпленията на делата за 
отчетния период естествено е дало отражение и на постъпленията на 
дела по мерки за неотклонение по чл. 64 и 65 НПК. Следва да се 
изтъкне, че този вид дела изцяло се разглеждат от съдии от 
гражданското и търговското отделения при Апелативния съд. По чл. 64 
НПК са постъпили, разгледани и решени 44 бр. дела срещу 76 бр. през 
2010 г./намаление с 32 дела/, а по чл. 65 НПК – 85 бр. дела срещу 92 
бр. дела/намаление само със 7 дела/. И въпреки намалялото 
постъпление, не малка част от делата с едни и същи обвиняеми или 
един такъв, няколкократно постъпват за разглеждане по реда на чл. 65 
НПК, което забавя от една страна продължаване на разследването и 
неговото приключване в предвиденият процесуален срок, и от друга 
страна евентуалното внасяне на обвинителен акт в съда, и 
приключване на делото с постановяване на съдебен акт в разумни 
срокове. Това е така, тъй като съставите на окръжните съдилища 
разглеждащи този вид дела, на практика са забравили за 
съществуването на чл. 65, ал. 6 НПК. 

От всичките 435 бр. наказателни дела са решени 404 бр. дела, 
като в тримесечен срок са решени 375 бр. дела, което представлява 93 
%, с един процент в повече спрямо предходните два отчетни периода. 
От постъпилите за разглеждане 156 бр. ВНОХД са решени 131 бр. 
дела, от които 103 бр. дела са решени до три месеца, което 
представлява 79 %, или с 1 % по – бързо правораздаване спрямо 
предходния отчетен период. От всичките свършени 131 бр. ВНОХ дела 
10 бр. са приключили до 1 месец или 7. 6 %, 93 бр. са решени в 
тримесечен срок или 71 %, 25 бр. дела в рамките на 3 до 6 м. или 19. 1 
% и 3 бр. дела са решени в срок от 6м. –12 м. или 2. 3 %. 
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РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЧАСТНИТЕ НАКАЗАТЕЛНИ 
ДЕЛА В АПЕЛАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПО 

ВИДОВЕ ПРЕЗ 2011 Г 
чл.243 НПК 33 
чл. 64-65 НПК 129 
Други частни 30 
Прекратяване по чл. 249-250 НПК 8 
Мярка за неотклонение по чл.270 НПК 6 
Мярка за неотклонение по чл.309 НПК 1 
Кумулация 24 
чл. 452 НПК 22 
чл. 43-44 от ЗЕЕЗА 17 
Общо 270 
 
 
  
 
  

ЧАСТНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 
В АПЕЛАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2011 Г.

чл. 64-65 НПК
47,78%

Други частни
11,11%

Прекратяване по 
чл. 249-250 НПК

2,96%

Мярка за 
неотклонение по 

чл.270 НПК
2,22%

чл. 43-44 от 
ЗЕЕЗА
6,30%

Мярка за 
неотклонение по 

чл.309 НПК
0,37%

Кумулация
8,89%

чл. 452 НПК
8,15%

чл.243 НПК
12,22%
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Граждански и търговски дела: 
 
 

В началото на отчетния период са останали несвършени от 
гражданско и търговско отделение на съда, общо 75 /включително 8бр. 
частни/ бр. срещу 75 през 2010 г. и 69 бр. през 2009 г., от които 
въззивни граждански дела са 32 бр., въззивни търговски 35 бр., 
въззивни частни 8 бр.  

Висящи в края на периода са останали 91 броя, от които 43 
въззивни граждански дела срещу 32 за 2010 г. и 43 за 2009 г., въззивни 
търговски са останали 42 срещу 35 през 2010 г. и 30 за 2009 г. 
Останали са висящи и 6 бр.частни граждански дела, които също са в 
бройката 91 останали висящи за цялата 2011 г.  

Постъпилите през годината въззивни граждански дела са 209 
бр., въззивните търговски дела- 190 бр. и въззивните частни 
граждански дела – 490 бр., а постъпили жалби за бавност са 5, или 
общо постъпили за разглеждане въззивни граждански дела през 
отчетния период са 894 срещу 806 броя за 2010 г. и 766 през 2009 г.  

 
В сравнение с общо постъпилите през 2010 г. 806 въззивни 

граждански, търговски, фирмени и частни дела постъплението през 
2011 г. е увеличено на 894 бр. или с 88 бр., което представлява ръст с 
9.84%.  

При съпоставяне с общия брой постъпили дела през 2009 г.  - 
766 бр. и през 2010 г. - 806 бр., следва да се отчете, че през 2011 г. са 
постъпили най-много дела - 894, като тук следва да се отчете и факта, 
че както през 2009 г., така и през 2010 г. няма постъпили и разгледани 
касационни граждански дела на основание § 2, ал.4 от ГПК /отм./ 219 
бр.,  

Така постъплението на въззивните граждански дела за 2011 г. –
209 бр. е с 49  бр. по-вече сравнение с 2010 г. или с 23.44% и с 44 бр. 
по-вече сравнени с 2009 г,което представлява 21.05%. 

При въззивните търговски дела – постъпили за 2011 г. 190 бр. 
дела, увеличението е с 36 бр. спрямо 2010 г. или увеличение с 18.95% 
и 29 бр. спрямо 2009 г-увеличението е с 15.26%.  

Наблюдаваната тенденцията от предходните години - 
увеличение на постъплението на въззивни частни граждански дела 
продължава и през отчетната 2011 г., когато техният брой е 490, 
същият брой е през 2010г и със 65 бр. повече спрямо 2009 г., през 
която са постъпили 425 бр. дела от този вид.  

И през тази година може да се каже, че причините за 
увеличеното постъпление на въззивните частни граждански дела се 
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дължи на: увеличеният брой частни жалби против постановени 
съдебни актове по допускане или отказ за допускане на обезпечение 
на искове. Това е обосновано от разпоредбата на чл.390 и сл.ГПК/нов/.  

При действията на тази разпоредба са се увеличили частните 
жалби срещу определения на окръжните съдилища, с които са се 
произнесли по искане за допускане обезпечение на бъдещи искове, 
родово подсъдни на тях.  

Прави впечатление и увеличението, дължащо се на 
постъпления и на частни жалби против актове на съдилищата по повод 
обжалвани действия на частни и държавни съдебни изпълнители.  

През годината са образувани 5 частни дела по повод постъпили 
жалби за бавност, през 2010г са били образувани 2 дела, а  към 2009 г.  
броят им е 15. От тях 2 бр.  от Русенски окръжен съд,1 бр.от 
Великотърновски окръжен съд, 1 бр. от Плевенския окръжен съд и 1 
бр.от Ловешкия окръжен съд. Всички жалби за бавност са 
неоснователни и са оставени без уважение .  

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 – 23бр. 
несвършени,108бр.постъпили или общо за разглеждане 131бр.  срещу 
20 бр.несвършени и новопостъпили дела - 90 или общо за разглеждане 
110бр. през 2010 г., 

- Окръжен съд Габрово – 6бр. несвършени,постъпили 51бр или 
общо за разглеждане 57бр. срещу  8 бр. висящи и новопостъпили - 38 
бр. или общо за разглеждане 46 бр. през 2010 г., 

- Окръжен съд Ловеч – 6 бр.несвършени, новопостъпили 42бр. 
или общо за разглеждане 48бр срещу  6 висящи и ново постъпили 34 
бр. или общо за разглеждане 40 бр.. през 2010 г., 

- Окръжен съд Плевен – 16 несвършени,90бр.постъпили или 
общо за разглеждане 106бр. срещу  17 несвършени и новопостъпили 
76 или общо за разглеждане 93бр. през 2010 г., 

- Окръжен съд Русе – 16 бр.несвършени,постъпили 107бр или 
общо за разглеждане 123бр. срещу  22 висящи и новопостъпили 76 бр. 
или общо за разглеждане 98бр  за 2010г. 

Обобщени тези резултати показват 67бр.несвършени дела в 
началото на отчетния период, постъпили 399бр или общо за 
разглеждане 466 бр. дела за 5-те окръжни съдилища в апелативния 
район срещу 73 несвършени дела в началото на периода и 314 
новообразувани или всичко за разглеждане – 387 дела, за 2010г. 

През 2011 г. в гражданско и търговско  отделение са постъпили 
частни граждански дела втора инстанция общо 490 бр. без жалби за 
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бавност  и 5 бр. жалби за бавност, срещу 490 бр. през 2010г  и 425 
дела за 2009 г., разпределени по окръжни съдилища както следва: 
ВТОС -113 бр. срещу 110 бр.  за 2010 г., ГОС – 49бр срещу 53 бр. за 
2010 г., ЛОС – 71 бр. срещу 51 бр. за 2010 г., ПлОС – 122 бр.срещу 159 
бр. за 2010 г. и РОС –135бр. срещу  117 бр. за 2010 г.  

В началото на отчетния период е имало висящи 8 дела от този 
вид, постъпили съответно от ВТОС,  РОС, ПлОС и ЛОС или всичко 
Чгр.д.-ІІ инст. за разглеждане 498 бр.  

В края на отчетния период са останали несвършени 6 бр. дела, 
от които от ВТОС  - 1,ГОС-2, ЛОС-1 и ПлОС - 2.  

Постъпилите през отчетната година жалби за бавност са общо 5 
бр., от които 1 от ВТОС,  1 от ЛОС,1 от ПлОс и 2 бр. от РОС. Няма 
постъпила жалба за бавност от Габровския окръжен съд. 

През отчетната година са стояли за разглеждане въззивни 
граждански и търговски дела общо 969 бр. срещу  881 бр.  за 2010г. и 
срещу 835 бр. за 2009 г. От тях  въззивните граждански дела за 
разглеждане са 241бр. срещу 203бр. през 2010г, а въззивните   
търговски дела са 225бр. срещу  184 за 2010г., въззивните частни дела 
без жалби за бавност са 498бр срещу  492 бр. за 2010г и 5 бр. жалби 
за бавност срещу 2бр. жалби за бавност през 2010 г. 

В сравнение с 2010 г., когато са стояли за разглеждане общо 881 
въззивни граждански, търговски и частни дела, постъплението е 
увеличено с 88 бр. 

Както и през предходни години, така и през отчетната от 
разгледаните в открито съдебно заседание въззивни граждански дела 
с най-голям дял са жалбите по исковете по чл.45-49 ЗЗД за 
обезщетение от непозволено увреждане – 38 бр. В сравнение с 
разгледаните през 2010 г. – 35 бр. дела на това основание и през 2009 
г. – 24 бр., е налице увеличение спрямо предходните  години. 

При исковете по чл.2 ЗОДОВ е налице увеличение-те са 19бр., 
докато през 2010 г. по този закон са разгледани 13 дела, и 17дела през 
2009 г.,  

Броят на установителните искове по чл.124 ГПК е 7бр.  срещу  6 
през 2010г. 

Делата за заплащане на обезщетение за неизпълнен договор по 
чл.79 от ЗЗД- са 9бр., а по чл.240 от ЗЗД по договори за заем са 7бр. 

 На следващо място са исковете по чл.55-59 ЗЗД – за 
неоснователно обогатяване: 9 бр,срещу  14 бр.за 2010г, срещу 13 бр. 
през 2009 г.  

Исковете по Семейния кодекс за установяване и оспорване на 
произход, за осиновяване и др. са 5 бр,. срещу  7 през 2010г срещу 6 
бр. за 2009 г. 
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Намаление бележат исковете за собственост по чл. 108 ЗС , 
които са 8бр. срещу 12  за 2010г., срещу 4 бр. за 2009 г. и 11 бр. за 
2008 г. 

Тенденция на намаление бележат през 2011 г. постъпили и 
разгледани мотивирания искания в производство, въведено с чл.28 от 
Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от 
престъпна дейност производство за конфискуване на имущество – 
15бр. срещу 21 броя през 2010г, срещу 10 бр. през 2009 г. и само 4 бр. 
през 2008 г.  

Общият брой на въззивни търговски дела-225дела продължава 
да бележи тенденция на увеличение през 2011г. в  сравнение с  2010 
г., когато са разгледани 184 бр. в сравнение с  2009 г., когато са 
разгледани 197 бр.  

 Следва да се отчете, че от разгледаните в открито съдебно 
заседание въззивни търговски дела най-голям дял имат делата на 
основание чл.79- 92 ЗЗД – искове за обезщетение за неизпълнение на 
договор или търсене на неустойки –  25 бр. срещу 33 дела за 2010г, 
при 27 за 2009 г. 

Исковете по чл.74 ТЗ за отмяна на решенията на общите 
събрания на търговски дружества са 14 бр. срещу 10 бр.  през 2010г и 
срещу 9 бр. през 2009 г.,  

Двойно увеличение показват исковете по чл. чл. 630-632 ,646 и 
694 ТЗ, свързани със започнало производството по несъстоятелност 31 
бр. срещу 15 през 2010г. 

Искове по чл.327 от ТЗ са 8бр. срещу 4 бр. за 2010г.,искове по 
Кодекса за застраховането – 1 бр. Тук може би следва да се посочи 
един факт, който се забелязва при някои предявени искове на това 
основание, а именно, че искът по КЗ се предявява в повечето от 
случаите при условията на евентуалност с иск по чл.45-52 ЗЗД, като в 
хода на производството често се прави оттегляне на първия иск и 
производството продължава срещу застрахователя.  

Структурата на постъпилите за разглеждане през 2011 г. 
въззивни частни дела показва, че най-голям е 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 – 80 бр. срещу 94 през 2010г, след тях са 
делата, които са имали предмет обжалване на определения за 
прекратяване или спиране на производство по дело – 74бр., следват 
делата, по които съдът се е произнасял по повдигната препирня за 
подсъдност или определяне на друг равен по степен съд, който да 
разгледа предявен иск –  55бр.срещу 80 през 2010г, по 44бр.дела  
срещу 48 дела през 2010г , образувани по частни жалби против актове 
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на съдилищата по повод обжалвани действия на частни и държавни 
съдебни изпълнители, предмет на разглеждане са били 7 бр.  
определения, свързани с производство по несъстоятелност.  

Образуваните въззивни търговски дела по жалби против откази 
на Агенцията по вписванията за вписване на обстоятелства в 
Търговския регистър са 26бр. срещу 27 бр.през 2010г. 

 
 

Брой на свършените дела 
 

От стоящите за разглеждане 1404 дела, са свършени 1282 дела. 
Свършените дела през годината представляват 91.31% от 
разглежданите дела през същата година. За сравнение свършените 
дела през 2010г. са  представлявали 92.33% от разглежданите дела 
през същата година, през 2009г. свършените дела са представлявали  
91.52% от разглежданите дела. Приз последните три години е показана 
трайна тенденция на висок процент на свършените през годината дела 
от всичките дела, които са стояли на разглеждане. 

В тримесечен срок са свършени 1188 дела, което съставлява 
93% от всички свършени дела.При сравнение с 2010г, когато в 
тримесечен срок са свършени 1111 което съставлява 91% от всички 
свършени дела, а през  2009г.,  когато в тримесечен срок са свършени 
951 дела-89% се наблюдава стабилна тенденция за увеличаване на 
бързината  на правораздаване в Апелативен съд-гр.Велико Търново. 
Броят на свършените дела по видове е отразен в следната таблица: 

 

  
В. гр. 
дела 

В. 
Търг. 
дела 

Ч.гр. II 
Инст. Без 
ж. за 
бавност 

разгл. Ж. 
за 
бавност 

В. 
нак. 
Дела 

Ч. Нак 
дела II 
инст. 

Ч. нак 
дела 
по чл. 
243 
НПК 

Адм. 
Нак. 
дела Общо

  1 2 3 4 5 6 7 8 9
2009 154 167 424 15 133 149 27 0 1069
2010 171 149 484 2 152 232 34 3 1227
2011 198 183 492 5 131 232 32 9 1282

 
 

Наказателни дела: 
 

От всичките 435 бр. наказателни дела са решени 404 бр. дела, 
като в тримесечен срок са решени 375  дела, което представлява 93 %, 
с един процент в повече спрямо предходните два отчетни периода. 
Свършените общо наказателни дела през годината представляват 
92.87% от разглежданите  наказателни дела през същата година. 
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 От постъпилите за разглеждане 156 бр. ВНОХД са решени 131 
бр. дела, от които 103 бр. дела са решени до три месеца, което 
представлява 79 %. За сравнение през 2010г. този процент е бил 78%. 
От всичките свършени 131 бр. ВНОХ дела 10 бр. са приключили до 
един месец, или 7. 6 %,  93 бр. са решени в тримесечен срок или 71 %, 
25 бр. дела в рамките на 3 до 6 м, или 19. 1 % и  само 3 бр. дела са 
решени в срок от 6м. – 12 м., или 2. 3 %.  

Същото се отнася и за другите определени срокове отразяващи 
бързината на съдопроизводството. От свършените въззивни частни 
наказателни дела   232 бр. в едномесечен срок са приключили 77 дела, 
25 бр. дела са решени в рамките на три месеца и 1 бр. дело за срок от 
3 – 6 м. По видове тези дела са – реабилитация,  приложение на чл. 25, 
вр. чл. 23 НК, дела по ЗЕЕЗА, замяна на наказание пробация с 
лишаване от свобода и др. А  по останалите 129 дела съдебния акт е 
постановен в деня на разглеждането им/делата по чл.64 и чл.65 от 
НПК/. 

Частните наказателни дела по чл. 243 НПК са решени на 100 % в 
едномесечен срок.  

Но в стремежа да се подобрява показателя бързина за 
разглеждане на наказателните дела, постановяване на съдебните 
актове и изготвяне на мотивите към тях съобразно предвидените 
инструктивни процесуални срокове, не следва да бъде за сметка на 
качеството на съдебните актове.  

През 2011г. са били обжалвани и протестирани 107 съдебни акта 
по наказателни дела/106 по въззивните наказателни дела и 1 по частно 
наказателно дело втора инстанция. Така по внохд от постановените 
129 съдебни акта по същество са били обжалвани 106, което 
съставлява 82.17%. Процента на обжалваните и протестирани   
въззивни наказателни дела е по-висок в сравнение с този на 
обжалваните през предходните две години. През 2009г. от 
постановените по същество съдебни актове по въззивни наказателни 
дела 131  бр. са били обжалвани и протестирани  107 бр.-81.70%, а 
през 2010г. от 151 броя внохд са били обжалвани  и протестирани 99 
бр.-65.56%. 

Във връзка с качеството на постановените актове се налага да 
се направи съпоставка и с предходния отчетен период. 

От върнатите от ВКС през 2011г. 105 дела  по  72 бр. съдебните 
актове са потвърдени, което представлява  68. 57 %. За сравнение 
през 2009г. от върнатите от ВКС 74 дела  по 53 дела  от тях  са 
потвърдени съдебните актове-71% . През 2010г.  от ВКС са върнати 91 
дела, от които по 70 дела съдебните актове са потвърдени-76%. 

Влошеният показател се отнася до отменените и измени 
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въззивни актове. Общият брой на отменените дела е 18 бр.; отменени 
и върнати за ново разглеждане на първоинстанционния съд 1 бр., 
отменено изцяло 1  дело и изменени в наказателно - осъдителната 
част 11 бр. дела и изменени в гражданско - осъдителната част 2 бр. 
дела. 

По съдии резултатите от касационната проверка на върнатите 
105 бр. дела са следните : 

- Румян Жеков – от 13 бр. дела, 9 бр. са потвърдени, 1 бр. дело е 
отменено и върнато за ново разглеждане на въззивния съд, 1 бр. дело 
е отменено изцяло и 2 бр. дела са изменени в наказателно – 
осъдителната част. 

- Поликсена Георгиева – 1 бр. дело потвърдено. 
- Милчо Ванев – от 18 бр. дела, 13 бр. дела са потвърдени, 3 бр. 

дела отменени и върнати за ново разглеждане от въззивната 
инстанция и 2 бр. изменени в наказателно – осъдителната част. 

- Йорданка Неделчева - от 11 бр. дела 9 бр. са потвърдени, 2 бр. 
дела са отменени и върнати за ново разглеждане от въззивния съд. 

- Здравко Трифонов – от 21 бр. дела 13 бр. дела са потвърдени, 
4 бр. дела са отменени и върнати за ново разглеждане от въззивния 
съд, 3 бр. дела са изменени в наказателно – осъдителната част и 1 бр. 
дело е изменено в гражданско – осъдителната част. 

- Пенка Китанова – 1 бр. дело потвърдено. 
- Илия Тошев – от 22 бр. дела, 14 бр. дела потвърдени, 4 бр. 

дела отменени и върнати за ново разглеждане от въззивния съд, 1 бр. 
дело отменено и върнато за ново разглеждане от първоинстанционния 
съд, 2 бр. дела изменени в наказателно – осъдителната част и 1 бр. 
дело  е изменено в гражданско – осъдителната част. 

- Петя Стоянова – от 17 бр. дела 12 бр. са потвърдени, 3 бр. 
дела са отменени и върнати за ново разглеждане от въззивния съд, и 
по 2 бр. дела присъдата е била изменена в наказателно – 
осъдителната част. 

- Емануил Еремиев – 1 бр. дело, отменено и върнато за ново 
разглеждане от въззивната инстанция. 

Причините за отменените и изменени съдебни актове детайлно 
са анализирани както от съответните състави на наказателното 
отделение, така и на общо събрание на същото. Причините за 
допуснатите грешки се свеждат до допуснати съществени процесуални 
нарушения, които на практика са допуснати в резултат на проявена в 
по – голяма степен рутинност при изготвяне на мотивите към 
въззивните актове, отколкото е необходимо, което води до тяхната 
недотам прецизност от правна страна. Допускани са нарушения и по 
приложението на материалния закон. Независимо от това, като се има 



 24 

предвид подготвеността и опита на съдиите от наказателното 
отделение, тези снижени резултати, през следващият отчетен период 
значително ще бъдат коригирани в положителна насока. 

Като обобщение следва да се отбележи, че наказателните дела 
в Апелативен съд-гр.Велико Търново се образуват в деня на тяхното 
постъпване, насрочват се в предвидените в НПК срокове и се 
разглеждат в рамките на разумен срок, независимо от тяхната 
фактическа и правна сложност. Отлаганията винаги са били 
съпътствани с наличието на основателни причини, наличието на които 
са пречка за провеждането на наказателния процес, без да се накърнят 
основни права на страните. През настоящата година следва да се 
вземат категорични мерки за възстановяване качеството на 
постановяваните съдебни актове, на нивото, което съответства на 
знанията, опита и възможностите на наказателните съдии от 
съдилищата при Апелативен съд В. Търново. 

 
 

Граждански и търговски дела: 
 
От разгледаните въззивни граждански дела 241 бр. са 

свършени 198 бр., а от тях в  тримесечен срок 158бр. срещу  203 бр. 
разгледани през 2010г, свършени 171 бр., а от тях в тримесечен срок-
128бр, срещу разгледани през 2009 г. 197 бр. и свършени 154 бр. дела, 
а от тях в тримесечния срок – 121.  

Решените в тримесечен срок въззивни граждански дела  
съставляват 80% от свършените дела при 75% от свършените дела 
през 2010г и при 79 % през 2009 г. В сравнение с предходната 2010 г. 
бързината на правораздаването е увеличена с 5 %, но в сравнение с 
2009 г. се е увеличила с 1%. Свършените през отчетната година 
въззивни граждански дела съставляват 82.15 % от всички дела за 
разглеждане през годината от този вид. Това е много добър резултат, 
който показва бързина и ефективност на правораздаване по посочения 
основен вид дела, разглеждани от съда. За сравнение този показател и 
за предходните години е много добър- за 2010г. свършените въззивни 
граждански дела са представлявали 84.23% от делата за разглеждане 
от този вид, а през 2009г.-78.17%. Очевидна е трайната тенденция за 
приключване на по-голям процент от делата, стоящи на разглеждане 
през годината. 

От стоящите за разглеждане въззивни търговски дела 
225бр. са свършени 183бр, а от тях в тримесечен срок-158бр. срещу 
разгледани 184 бр., свършени 149 бр., а от тях в тримесечен срок - 110 
бр. през 2010г, срещу 197 бр. стоящи за разглеждане, свършени 167 
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бр.дела, а от тях в тримесечния срок – 107 за 2009 г. 
Свършените в тримесечен срок въззивни търговски дела 

представляват 86% от свършените от този вид дела, при 74% за 
предходната година, който показател е с 12 пункта по- добър спрямо 
нея и с 22 пункта по- добър спрямо 2009 г. Свършените през отчетната 
година въззивни търговски  дела съставляват 81.33 % от всички дела 
за разглеждане през годината от този вид. Това  също е много добър 
резултат, който показва бързина и ефективност на правораздаване по 
посочения основен вид дела, разглеждани от съда. За сравнение този 
показател и за предходните години е много добър- за 2010г. 
свършените въззивни търговски дела са представлявали 81% от 
делата за разглеждане от този  вид, а през 2009г.-84.77%. 

През отчетния период са приключили 492 бр. въззивни частни 
дела и 5 бр.жалби за бавност срещу 484 бр. въззивни частни дела и 2 
бр. жалби за бавност през 2010г и  срещу 424 бр. въззивни частни дела 
и 15 бр. жалби за бавност през 2009 г. Останали са несвършени в края 
на 2011 г. 6 бр. въззивни частни граждански дела, през предходната 
година са били 8бр.  

Всички свършени въззивни частни 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 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 е изготвен съдебен акт в едномесечен срок от 
образуването им. 

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 2011 г. са 
продължили да показват висок професионализъм при разглеждане на 
делата. Всичките действия, изисквани от закона и данните от делата, 
нужни за най-бързото им насрочване и разглеждане, както и 
приключването им със съдебен акт в срок са извършвани 
своевременно. Това е довело и до реален резултат, тъй като в 
сравнение с предходните 2009 г. и 2010 г. е налице реално увеличение 
на бързината за приключване общо при гражданските дела с 3% от 
предходната година и с 5% от 2009г.  

През 2011 г. са свършени всичко 198 въззивни граждански 
дела,от които 158бр в срок от три месеца,което представлява 80% от 
свършените дела  срещу 171 граждански дела,от които 128 в срок до 
три месеца, което представлява 75% от свършените дела през 2010г, 
срещу свършените през 2009 г. 154 граждански дела, от които 121 са в 
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срок до три месеца, което представлява 79 % от свършените дела. От 
така свършените 198 дела, по 183 от тях е произнесен съдебен акт по 
съществото на делото. 

По останалите 15 бр. свършени въззивни граждански дела 
производството по тях е прекратено, срещу 9 бр. въззивни граждански 
дела за 2010г и 8бр. през 2009г.  

Причините за прекратяване на производството по делата са 
различни - оттегляне на жалбата или оттегляне на предявения иск, 
обезсилване поради недопустимост на решението на 
първоинстанционния съд и връщането му за ново разглеждане от друг 
състав, има случаи и на постигане на съдебна и извънсъдебна 
спогодба. 

Следва да се отчете продължаване на тенденцията за  
обезсилените недопустими решения на първоинстанционните 
съдилища поради това, че е налице непроизнасяне по предявения иск 
или пък обратното – произнасяне по непредявен иск.   

През отчетната 2011 г. са приключили 183 въззивни търговски 
дела,от които 158бр в тримесечен срок,което представлява 86%.От 
свършените  183 дела, по  176 е постановен съдебен акт по 
съществото на спора. 

Данните за 2010 г. са съответно –149 приключили въззивни 
търговски дела, от тях - 110 в срок до три месеца - 74 %.  

Прекратени са 7 бр. въззивни търговски дела срещу 5 въззивни 
търговски дела за предходната 2010година. Причините за 
прекратяването са сходни с тези за въззивните граждански дела 
причини. 

Въззивни частни дела приключили през 2011 г. със съдебен акт 
по съществото на делото в тримесечния срок са 463  бр. и 5 бр жалби 
за бавност срещу  445 бр и 2 бр. жалби за бавност през 2010 г. 
Прекратените въззивни частни дела са 29 срещу  39 бр през 2010г и  
срещу 33 бр. през 2009г.  

Преобладават случаите, в които производството по делата е 
прекратено, респ. частните жалби оставени без разглеждане поради  
това, че постановените съдебни актове на първоинстанционните 
съдилища не подлежат на обжалване пред въззивна инстанция.  

Може да се посочи, че първоинстанционните съдилища вече не 
вписват безкритично във всички определения, че подлежат на 
обжалване пред въззивния съд. Това е резултат и на утвърждаващите 
се опит и практика по приложението на ГПК/нов/. 

По съдии резултатите са следните: Илияна Попова -54 дела за 
разглеждане, общо свършени 53, останало несвършено-1, решени по 
същество-49, прекратени-4, свършени в тримесечен срок-45 дела, 
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Лидия Чобанова-108 дела за разглеждане, от тях общо свършени-
101, останали несвършени 7 дела, решени по същество-97, 
прекратени-4, свършени в тримесечен срок 93, Бончо Бонев-99 дела 
за разглеждане, общо свършени 89, останали несвършени-10, решени 
по същество 82, прекратени-7, свършени в тримесечен срок- 84, 
Златка Петкова-105 дела за разглеждане,общо свършени дела-99, 
останали несвършени-6,решени по същество-93, прекратени-6, 
свършени в тримесечен срок- 98, Поликсена Георгиева-общо за 
разглеждане-101,общо свършени-90,останали несвършени-11,решени 
по същество-89, прекратено-1,свършени в тримесечен срок- 82, 
Даниела Делисъбева- 90 дела общо за разглеждане, общо свършени 
дела-83, останали несвършени-7, решени по същество-77, прекратени- 
6, свършени в тримесечен срок-78, Пенка Китанова- 101 дела за 
разглеждане, общо свършени 89, останали несвършени-12, решени по 
същество-75, прекратени-14, свършени в тримесечен срок-78, 
Христина Даскалова-общо дела за разглеждане-102, общо свършени 
дела-90, останали несвършени-12, решени по същество-90, няма 
прекратени, свършени в тримесечен срок-88, Галя Маринова-общо 
дела за разглеждане-106, свършени дела 92, останали несвършени-14, 
решени по същество-86, прекратени-6, свършени в тримесечен срок-
84, Емануил Еремиев-общо дела за разглеждане-103,общо свършени-
92,останали несвършени-11,решени по същество-89,прекратени-
3,свършени в тримесечен срок-83. 

Извън тримесечния срок са решени 65бр.дела срещу 82 дела 
през 2010г и срещу 93 през 2009г., от които въззивни граждански 40 бр. 
и въззивни търговски 25 бр. Следва да се има предвид, че по-голямата 
част от тези дела са решени в срок между три и шест месеца от 
образуването им. По съдии тези дела се разпределят както следва: 
докладчик Илияна Попова - 5 въззивни граждански дела, и 3 въззивни 
търговски дела; докладчик Лидия Чобанова - 5въззивни граждански 
дела, 3  въззивни търговски дела,  докладчик Бончо Бонев - 5 въззивни 
граждански дела, докладчик Златка Петкова - 1 въззивно търговско 
дело, докладчик Поликсена Георгиева - 5 въззивни търговски дела, и 3 
въззивни граждански, докладчик Пенка Китанова - 4 въззивни 
търговски дела и 7 въззивни граждански дела; докладчик Даниела 
Делисъбева - 5 въззивни граждански дела; докладчик Христина 
Даскалова - 1въззивно гражданско дело, и 1 въззивно търговско дело, 
докладчик Галя Маринова - 3 въззивни граждански и 5 въззивни 
търговски дела, докладчик Емануил Еремиев има 3 въззивни търговски 
дела и 6 въззивни граждански. 

Причините да се приключат делата над тримесечния 
инструктивен срок са следните: не по вина на съда, дела са отлагани 
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поради заболяване на страната и пълномощника. 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, свързани с допускане на съдебно-икономически 
експертизи, респ.същите са допускани. 

Има дела, по които първоинстанционните съдилища не са 
изготвили въобще доклад или той е непълен, с оглед задълженията им 
по чл.146 ГПК. Поради направени оплаквания във въззивна жалба от 
страна въззивният съд с оглед правата си допълва изготвения доклад 
или прави нов такъв, който предявява на страните, дава възможност за 
събиране на доказателства или с оглед правомощията си по раздел V 
на глава четиринадесета назначава експертиза или поставя 
допълнителни задачи на вече изслушана експертиза.  

Следва да се има предвид и един друг факт - 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.  

По свършените въззивни дела /граждански и търговски/ през 
2011 г. са проведени 468 заседания срещу  377 през 2010г и срещу 501 
заседания през 2009 г.Предвид по-голямото постъпление на дела може 
да се направи извод, че е налице очертаваща се тенденция за 
намаляване броя на заседанията, което означава, че в по-голямата си 
част делата приключват в едно заседание.  

Отлагането за повече от едно заседание не е било по вина на 
съда, а за събиране на доказателства по искане на страните. По част 
от делата със страни от района на Бюро „Призовки” при Софийски 
градски съд са констатирани нередовни връчвания на призовки и 
невръщане на призовки в срок до съдебното заседание. В по-голямата 
си част отложените дела са приключвали във второто съдебно 
заседание. Това налага извода, че съдиите от Великотърновския 
апелативен съд са проявявали старание делата да приключват в 
определения инструктивен тримесечен срок, независимо от броя на 
проведените съдебните заседания. 

Към 31.12.2011 г. са останали несвършени 91 бр. дела срещу  
75 бр. дела през  2010г, като се отчете по-голямо постъпление на дела 
през  2011г.. В сравнение с 2009 г., същите са били също 75 дела и е 
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налице приблизително  запазване броя на несвършените в края на 
годината дела. Висящите в края на отчетната година граждански дела 
съставляват 9.4% от всичките граждански дела, стояли на разглеждане 
през годината. 

От тях в съда след 01.12.11 г. до 31.12.2011 г. са постъпили 
общо граждански дела  48 бр., от които 12 въззивни граждански дела, 9 
бр.въззивни търговски дела или общо 21бр. , което води до 
практическа невъзможност тези дела да се насрочат в открито съдебно 
заседание и да приключат със съдебен акт до края на календарната 
2011 г. 

От друга страна следва да се отбележи, че от постъпилите през 
същия този период – 01.12. - 31.12.2011 г. 27 бр. частни въззивни дела 
са останали несвършени само 6 бр.  

Останали несвършени дела в края на периода общо 91 бр.,от 
които 43 въззивни граждански, 42 въззивни търговски и 6 бр.въззивни 
частни дела. 

По съдии броят на несвършените дела в края на 2011 г. е 
следният:  

Илияна Попова – общо 2 бр., от които въззивни граждански – 1 
бр., въззивни търговски – 1 бр,ч.гр.д – 0 бр.  

Л.Чобанова – общо 7 бр., от които въззивни граждански – 3 бр., 
въззивни търговски – 4 бр. и ч.гр.д. – 0 бр. 

Бончо Бонев - общо 10 бр., от които въззивни граждански – 5бр., 
въззивни търговски – 5 бр. и ч.гр.д. – 0 бр. 

Златка Петкова – общо 6 бр., от които въззивни граждански –2 
бр., въззивни търговски – 4 бр. и ч.гр.д. – 0 бр. 

Поликсена Георгиева - общо 11 бр., от които въззивни граждански 
– 3 бр., въззивни търговски –  5 бр. и ч.гр.д. – 3 бр.   

Даниела Делисъбева – общо 7 бр., от които въззивни граждански 
– 5 бр., въззивни търговски –2 бр. и ч.гр.д. – 0 бр. 

Пенка Китанова - общо 12 бр., от които въззивни граждански – 8 
бр., въззивни търговски –4 бр. и ч.гр.д. – 0 бр. 

Христина Даскалова - общо 12 бр., от които въззивни граждански 
–5 бр., въззивни търговски – 5 бр. и ч.гр.д. – 2 бр. 

Галя Маринова – общо 14 бр., от които въззивни граждански – 7 
бр., въззивни търговски – 6 бр. и ч.гр.д. – 1 бр. 

Емануил Еремиев – общо 11 бр., от които въззивни граждански – 
5 бр., въззивни търговски – 6 бр. и ч.гр.д. – 0 бр. 

От решените с акт по същество 359 бр. въззивни граждански и 
търговски/без частни граждански дела/  217 от тях са приключили с 
резултат решението потвърдено, т.е 60.45%. За сравнение през 2010г  
от решените с акт по същество 306 бр. въззивни дела граждански и 
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търговски /без частни гр.дела/, 162 от тях са приключили с резултат 
решението потвърдено, т.е 53%, а през 2009г от решените с акт по 
същество 303 бр. въззивни граждански и търговски дела/без частни 
граждански дела/ 134 дела са приключили с резултат решението 
потвърдено, т.е. 44% от ревизираните актове на първоинстанционните 
съдилища. През последните три години е налице тенденция на 
увеличение на потвърдените съдебни актове, постановени от 
окръжните съдилища. Изменени отчасти са решенията по 75 дела 
срещу 76 дела за 2010г и срещу  63 дела за 2009 г. В повечето случаи 
се е достигнало до изменение на решението на първоинстанционния 
съд, поради събрани от въззивния съд нови доказателства, 
включително и експертизи.  

По  45 броя дела  срещу 50 дела през 2010г и  срещу 79 дела 
през 2009 г. решението е отменено изцяло и е постановено ново 
решение. По тези дела са направени нови правни изводи от въззивния 
съд при приетата и установена от окръжните съдилища фактическа 
обстановка.  

По  22 дела срещу 18 дела за 2010г и срещу 27 дела за 2009 г. 
решението на първоинстанционния съд е обезсилено. Тези дела 
представляват 5.8% срещу 5.9% за 2010г от решените с акт по 
същество въззивни дела. Това дава основание да се приеме, че по 
малка част от делата въззивният съд е приел различно правно 
основание и е обезсилил решението на окръжния съд, поради 
произнасянето по непредявен иск.  

Анализът на резултатите от въззивния проверка на решенията 
на окръжните съдилища от района на Апелативния съд води до 
извода, че през отчетната 2011 г. съдиите от окръжните съдилища са 
изпълнявали отговорно задълженията си по пълното и всестранно 
изясняване на фактическа  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. 

От свършените през 2011 г. 492 въззивни частни граждански 
дела  са приключили със съдебен акт 463 бр. и 29бр. са прекратени. За 
сравнение през 2010г от свършените  484 въззивни частни граждански 
дела са приключили със съдебен акт по същество 445 и 39 дела са 
прекратени.  

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.  

През 2011 г. са стояли за разглеждане, дела постъпили   от 



 31 

Великотърновския окръжен съд - 131бр. въззивни граждански и 
търговски дела, 113 частни гр.дела и 1 бр.жалба за бавност. От тях са 
свършени 106 бр.въззивни граждански и търговски дела и 25 бр. са 
останали несвършени. От свършените дела  потвърдени са решенията 
по 49 дела,което представлява 46.23% срещу 40 дела през 2010г,което 
представлява 45.9%, изменени отчасти са решенията по 12 дела, което 
представлява 11.32% срещу 18 дела през 2010г, което представлява 
20.7%, отменено изцяло и постановено ново решение е направено по 6 
дела, което представлява 5.66% срещу 18 дела за 2010г, което  е - 
20,7%., 10 съдебни актове са обезсилени, което представлява 9.43%  
срещу 7 за 2010г  и по 11 дела производството е прекратено. 
Разгледаната жалба за бавност е оставена без уважение. 

По по-голямата част от разгледаните частни жалби срещу 
определения, 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. 

От проверените през 2011 г. и приключили с произнасяне по 
същество  50 съдебни решения  и 47 определения, постановени от 
Габровския окръжен съд  са потвърдени 31 бр. решения, което 
представлява 62% срещу  40 съдебни решения и 53 определения,  
през 2010г, от които са потвърдени  21 решения, което представлява 
52,5%; по 12 дела решението е изменено отчасти, което представлява 
24% срещу  7 решения, които са изменени отчасти през 2010г, което 
представлява 17,5%; отменени изцяло и е постановено ново решение 
по 6 дела,което представлява – 12%  срещу 17,5 % през 2010г. Няма 
обезсилено  решение, за  предходната 2010г по 2 дела решението е 
обезсилено и производството по делото е прекратено,което е 
представлявало 5 % от свършените дела. По 1  дело е прекратено 
производството.Няма постъпила жалба за бавност. 

През 2011 г. са проверени 42 решения и 72 определения от 
Ловешкия окръжен съд От решенията 35 са потвърдени което 
представлява 83.33%, а през 2010г  20 са потвърдени, което 
представлява 58,8%; 5 решения са изменени отчасти-11.90%, а през 
2010г. 8 са изменени отчасти – 23,5%; по 2 дела решението е отменено 
изцяло и е постановено ново решение, което представлява  4.76%, за 
сравнение през 2010г по 4 дела  решението е отменено изцяло и 
постановено ново – 11,8%. Няма  обезсилено решение, докато през 
2010г по 2 дела решението е обезсилено, което представлява  5,9%. 
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Постъпила е 1 жалба за бавност, която е оставена без уважение. 
Проверени съдебни актове през 2011 г., които са  постановени 

от Плевенския окръжен съд са 83 решения и 123 определения, а през 
2010г са  77 решения и 156 определения. От тях са потвърдени  
решенията по 48 дела, което представлява 57.83%, а през 2010г са 
били 41 дела- 53.2%; изменени отчасти са по решенията по 19 дела, 
което представлява 22.89%, а през 2010г. са били 18 дела -23,4%; 
отменено изцяло с постановяване на ново решение – 10, което 
представлява 12.05% при 13бр. през 2010г, което е 16,9%; по 2 дела  
решението е обезсилено, което представлява 2.41%, сравнение с 
2010г – по 3 дела решението е обезсилено и производството по делото 
е прекратено, което представлява 3.9 %. Постъпила е 1 жалба за 
бавност, която е оставена без уважение.  

Проверени са 99 бр. решения и 137 определения от Русенския 
окръжен съд  срещу  82 решения и 116 определения през 2010година. 
Въззивният съд е оставил в сила решенията по 53 дела, което 
представлява 53.54% срещу 40 дела през 2010г, което е  48.7%, 
изменил е отчасти решенията по 16 дела,което представлява 16.16%  
при  25 дела през 2010г, което представлява 30.5%. По 14 дела   
решенията са отменени изцяло и е постановено ново по съществото на 
спора, което представлява 14.14% срещу 8бр. през 2010г,което е  9.7%. 
По 10 дела решенията са обезсилени и делото е върнато за ново 
разглеждане от друг състав, което представлява 10.10% срещу 4 дела 
през 2010г, което представлява  4.9%. По 6 дела производството е 
прекратено. Постъпили са 2 бр.жалби за бавност, които са оставени 
без уважение. 

Така посочените резултати се отнасят общо до разгледаните 
въззивни граждански и търговски дела.  

Анализът на посочените по-горе резултати от въззивната 
проверка на първоинстанционните съдебни актове показва, че  е 
подобрено качеството на тези актове и то във всеки един от окръжните 
съдилища на територията на апелативния район, факт, който говори за 
по-пълно и подробно проучване на делата, за правилно прилагане на 
закона.  

По граждански и търговски дела, в т.ч. и частни граждански дела 
са подадени общо 299 касационни жалби.Към броя на свършените 878 
бр.дела обжалваните съдебни актове представляват 34.05%.  

Обжалваните въззивни граждански дела през отчетния период 
са 120 бр., въззивни търговски - 92, а 86 бр. са обжалваните 
въззивните частни дела. 

От всичко свършените през отчетния период 1282 дела, са 
обжалвани по касационен ред съдебните актове по 406 дела.  
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В периода 01.01.2011 г.- 31.12.2011 г. от ВКС са върнати 194 
бр.граждански и търговски дела, и 82бр. частни или - общо 276 дела. 
Известно е, че сред върнатите от касационна проверка дела има и 
такива, които са били разглеждани от апелативния съд в предходните 
години. 

Гражданско и търговско отделения: И.Попова: постановени 53, 
върнати от ВКС – 11; Л.Чобанова: постановени 101, върнати от ВКС - 
27; Б.Бонев- постановени 89,  Зл.Петкова - постановени 99, върнати от 
ВКС - 21; П.Георгиева - постановени 90, върнати от ВКС - 29; 
Д.Делисъбева  - постановени 83, върнати от ВКС - 21; П.Китанова- 
постановени 89, върнати от ВКС - 31; Хр. Даскалова – постановени - 
90, върнати от ВКС - 35; Г.Маринова, постановени 92, върнати от ВКС - 
33; Е.Еремиев, постановени  92, върнати от ВКС – 38.  

Така от върнатите през 2011 г. от ВКС  276 бр.граждански и 
търговски дела, в това число и частните производства, обжалваният 
съдебен акт е оставен в сила или не е допуснато касационно 
обжалване по 228 бр. дела или това е 82.60% от всичките 276 дела, 
които през 2011г. са върнати от инстанционната проверка  на ВКС. 

С индекс 2 - изцяло отменен поради нарушение на материалния 
или процесуалния закон са върнати 30 бр. въззивни граждански и 
търговски дела и 7бр.въззивни частни дела, което съставлява 13% от 
върнатите от касационна проверка дела. 

По показатели индекс „3а” и „3б” няма върнати дела. 
По показател индекс „4” - „потвърдено в една част, отменен, 

обезсилен поради нарушение на материалния или процесуалния закон, 
върнат или не за разглеждане в друга част” 8 бр.въззивни граждански и 
търговски дела.  

С индекс „5а”-потвърдено в една част, отменено или обезсилено 
в друга част по обективни причини-отказ или оттегляне на исковата 
молба или постигане на спогодба-1бр.въззивно гражданско дело и 
1бр.частно гр.дело. 

С индекс „6а” отменено, обезсилено или нищожно, върнато или 
не за ново разглеждане в една част, отменено или обезсилено в друга 
част по обективни причини-отказ или оттегляне на искова молба или 
постигане на спогодба-1бр. 

Разгледани по съдии от гражданско и търговско отделение, 
резултатите са следните:  

Ил.Попова - оставени в сила 4 решения и 6 определения, 
отменено 1 определение; Л. Чобанова- оставени в сила- 16 решения и 
9 определения, отменено –1 определение, изменено 1 решение; 
Б.Бонев - оставени в сила 17 решения и 10 определения, отменени 
изцяло – 5 решения, обезсилени в една част по обективни причини -1 
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решение и 1 определение; Зл.Петкова-  оставени в сила- 13 решения и 
3 определения, отменени изцяло-4 решения, изменени 1 решения; 
П.Георгиева - оставени в сила – 17 решения и 6 определения, 
отменени изцяло 3 решения, изменени-3 решения; Д.Делисъбева- 
оставени в сила 15 решения и 1 определение; отменени изцяло- 5 
решения; П.Китанова- оставени в сила 15 решения и 12 определения, 
отменени изцяло- 3 решения и 1 определение; Хр.Даскалова- 
оставени в сила 24 решения и 7 определения, отменени- 2 решения и 2 
определения; Г.Маринова-оставени в сила 18 решения и 11 
определения, отменени 2 решения и 2 определения 1; Е.Еремиев - 
оставени в сила 15 решения  и 9 определения, отменени изцяло-6 
решения, изменени-3 решения, 1 решение е обезсилено отчасти, 
поради отказ от иска. 

Причината за отмяната на съдебните актове по въззивни 
граждански и търговски дела са основанията, посочени в чл.218 ж на 
ГПК /отм./ – постановяване на решенията при съществено нарушение 
на съдопроизводствените правила и недостатъчно изяснена 
фактическа обстановка, както и по чл.280 ал.1 т.1-3 ГПК/нов/.  

Във върнатите дела и постановените отменителни касационни 
решения Върховният касационен съд се е произнесъл по дела с  
голяма фактическа и правна сложност като е развил в мотивите си 
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. При отмяна на въззивното решение и 
връщане на делото за ново разглеждане от друг състав Върховния 
касационен съд изцяло възприема приетата от въззивния съд 
фактическа обстановка, но прави различни от него изводи по 
преценката на фактите и обстоятелствата и относно приложимите 
правни норми. 

С новата си практика ВКС се произнася и по това налице ли са 
основания за допускане на касационно обжалване, а има и редица 
дела, по които е допуснато касационно обжалване на съдебния акт 
поради наличие на някоя от предпоставките на чл.280 ал.1 ГПК, след 
което обаче съответния съдебен акт е оставен в сила. 

В повечето случаи при изменените решения на въззивния съд 
се касае за изменение на размера на присъдените обезщетения за 
вреди от непозволено увреждане и за заплащане на обезщетение по 
ЗОДОВ.  

От върнатите дела от ВКС през 2011 г. 276 бр. граждански,  
търговски и частни дела, включително от предходни години, обобщени 
резултатите са: 
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- потвърдени  съдебни актове са  228 бр., което съставлява   
82.61 %  срещу  85,2 % през предходната година и  срещу  82.33%, 
през 2009г. т.е. може да се посочи, че по този показател работата на 
Апелативен съд – Велико Търново е много  добра.  Постигнатите над 
80% на потвърдените съдебни решения и определения по 
гражданските и търговските дела през последните години показва 
постигнатото ниво на качество на правораздаването по  общо 
гражданските дела.  

- Отменени изцяло съдебни актове през 2011 г. са 37 бр, което 
представлява 13.40% срещу 10 % за 2010г и при 11.18 % за 2009 г. 

Изменени съдебни актове през 2011 г. са 8 бр, което 
представлява към броя на върнатите дела – 2.9% срещу 6.95% за 
2010г , срещу за  6,49%  за 2009 г. или те показват тенденция  на 
намаление. 

Тези резултати  са основание да се твърди, че съдиите от 
В.Търновския апелативен съд работят професионално, а 
постановените от тях въззивни актове в болшинството си са били 
обосновани и законът е  приложен правилно. 
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Средна продължителност на разглеждане на делата  
в Апелативен съд Велико Търново –  

от постъпване до постановяване на съдебен акт: 
 

Свършени дела 
В срок до 1 

месец 
В срок  от 2-3 

месеца 
В срок от 3 до 

6 месеца 
В срок от 6 
до 12 месеца 

В срок над 
12 месеца 

  

Година Всичко 

Брой % Брой % Брой % Брой % Брой % 

Въззивни 
граждански дела 2011 198 25 12,6% 133 67,2% 34 17,2% 5 2,5% 1 0,5%

Въззивни 
търговски дела 2011 183 45 24,6% 113 61,7% 23 12,6% 2 1,1% 0 0,0%

Частни 
граждански дела 
ІІ инстанция без 
жалби за бавност 

2011 492 482 98,0% 10 2,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Разгледани  
жалби за бавност 2011 5 5 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Въззивни  
наказателни дела 2011 131 10 7,6% 93 71,0% 25 19,1% 3 2,3% 0 0,0%

Частни 
наказателни дела 
ІІ инстанция 

2011 232 206 88,8% 25 10,8% 1 0,4% 0 0,0% 0 0,0%

Частни 
наказателни дела 
по чл.243 НПК 

2011 32 32 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Административни 
наказателни дела 2011 9 1 11,1% 8 88,9% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Общо дела 2011 1282 806 62,9% 382 29,8% 83 6,5% 10 0,8% 1 0,1%
 
 
Анализ на натовареността 
През отчетната 2011г. апелативният съд работи при непопълнен 

магистратски щат. При щат 17 магистрата, съдът през цялата година 
работи с 16 съдии. В края на годината вакантна е една съдийска 
бройка. 

Отработени са 190 човекомесеци, изчислени съобразно  
указанията на ВСС. 

Натовареността по щат в Апелативен съд –гр.Велико Търново 
за 2011г. е  6.88  на база общ брой дела за разглеждане и 6.28 на база 
свършени дела. Спрямо предходните две години се установява по-
висока натовареност по щат. През 2010г. натовареността по щат общо 
е 6.51 на база разгледани дела и 6.01-на база свършени дела. За 
2009г. натовареността е съответно -5.73 и 5.24. 
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Гражданските съдии са разгледали 969 дела, а са свършили 878 
дела. 

Натовареността по щат на гражданските съдии, на база дела за 
разглеждане е 8.08, а на база свършени дела- 7.32 дела. 

Съдиите от наказателното отделение са разгледали 435 
наказателни дела, като в отчетния период са свършили 404 дела. 

Натовареността по щат на наказателните съдии, на база дела 
за разглеждане е 5.18 дела, а на база свършени дела 4.81. 

Сравнението на цифрите, сочещи натовареността на 
гражданските и наказателните съдии по щат води до извода, че е 
налице  увеличаване на натовареността  при гражданските съдии в 
сравнение с предходните две години, а за наказателните съдии е 
налице намаление.  

Действителната натовареност на Апелативния съд за отчетната 
година е 7.39 при 7.03 за 2010г. и при 6.15 за 2009г.  към делата за 
разглеждане и 6.75 при 6.49 за 2010г. и 5.63  за 2009г. спрямо 
свършените дела. 

И при действителната натовареност е налице по-висока 
натовареност на съдиите от Апелативен съд-Велико Търново в 
сравнение с предходната година.  

 
Действителна натовареност на Апелативен съд В. Търново през 

2011 година 
 

Действителна 
натовареност 

Брой дела 
за 

разглеждане 

Брой 
свършени 

дела 

Брой съдии 
- по ЩАТ 

Брой съдии 
- ЗАЕТА 
численост 

Отработени 
човекомесеци

Към делата 
за 

разглеждане 

Към 
свършените 

дела 

1404 1282 17 16 190 7.39 6.75
 
 
 

Информационно осигуряване 
Съдиите и служителите в Апелативен съд В. Търново работят 

при сравнително добра техническа обезпеченост. В съда работи 
цялостна компютърна мрежа, отговаряща на всички съвременни 
технически изисквания. Всички компютри имат достъп до общата 
локална мрежа, което позволява ползването на мрежовите ресурси от 
страна на всички съдии и служители.  

Компютърната техника, използвана от шестнадесетте 
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магистрати, е на високо ниво. Част от компютрите, мониторите и 
принтерите, които ползват служителите се нуждаят от подмяна поради 
остаряване и износване, но предвид ограничения бюджет през 
отчетната година това не бе възможно. 

Великотърновския апелативен съд разполага с две копирни 
машини с мрежови принтер и скенер - едната е инсталирана в 
деловодството и обслужва всички потребители от този етаж, а втората 
обслужва магистратите. 

В заседателната зала на апелативния съд е монтирана система 
за аудио запис на съдебните заседания. За по-доброто протичане на 
съдебните заседания е инсталиран втори монитор пред 
председателстващия състава за следене на протокола. Електронното 
табло, инсталирано на входа на залата на Апелативен съд, дава 
информация за делата, които ще се разглеждат през деня – вид на 
делото, час и ред на разглеждане. Текущото дело е маркирано в 
различен цвят. Всички промени в реда на разглеждане на делата се 
отбелязват своевременно от секретаря-протоколист на електронното 
табло, което е допълнително улеснение на страните в процеса. 

Апелативен съд Велико Търново използва деловодна 
информационна система за управление на съдебните дела „EMSG” на 
Декстро груп ООД, която облекчава дейността на администрацията при 
даването на справки и бързо изготвяне на шестмесечните и годишните 
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. 

В Апелативен съд Велико Търново се намира специализиран 
компютър, на който е инсталиран софтуер за електронен пренос на 
данни по делата между различните деловодни програми, който 
обслужва всички съдилища в апелативния район. 

През 2011 година беше обновена деловодната система със 
специализиран сървис за обмен на данни с Единната Система за 
Противодействие на Престъпността (ЕИСПП), което на следващ етап 
ще осигури връзка на информационните системи на съдилищата в 
апелативния район с останалите информационни системи, част от 
ЕИСПП (следствени служби, прокуратури). 

Апелативен съд изпълнява задълженията на съдилищата по чл. 
64 от Закона за Съдебната власт да публикуват незабавно в интернет 
актовете на съда. Благодарение на деловодния софтуер в гражданите 
имат достъп не само до актовете на съда, но и до информация за 
движението на делата в реално време. В момента, в който делото се 
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образува, информация за него вече е достъпна в интернет.  Съдебните 
актове са достъпни веднага след привеждането им във вид, 
съответстващ на Закона за защита на личните данни, Закона за защита 
на класифицираната информация и Вътрешните правила за 
организация на дейността по публикуване на съдебни актове на 
интернет страницата на Апелативен съд гр. Велико Търново. Справки 
могат да се правят по номер на делото в първа инстанция, входящ 
номер или номер на делото във ВТАС. Освен това постановените и 
публикувани съдебни актове на Апелативен съд Велико Търново могат 
да се достъпват от списък по месец на решаване. На началната 
Интернет-страница на съда са поместени технически указания за 
потребителите, указващи начина за достъп до съдебните актове, както 
и вътрешните правила за организацията на публикуването на 
съдебните актове.  

В съда се използва програма за разпределение на делата на 
базата на случайния избор, предоставена от Висш Съдебен Съвет, 
която осигурява безпристрастност при определянето на докладчик по 
делото. 

Всички магистрати и служители ползват сървърна инсталация 
на правно информационните системи “Апис 7” ,  „Европраво” и „Апис 7 
Регистър+”, които се обновяват редовно и това дава възможност за 
периодично следене на промените в законодателството. 
 

Финансово състояние на съда  
 
С протокол № 3 от 26.01.2011 година на ВСС на Апелативен 

съд-гр.Велико Търново беше утвърдена бюджетна сметка. Същата е 
месечно разпределена в съответствие с единната бюджетна 
класификация по параграфи и представена във ВСС. 

В изпълнение на Указанията относно изпълнението на бюджета 
на съдебната власт за 2011 година, дадени от ВСС по същият 
протокол за ограничаване на разходите и трансферите по 
републиканския бюджет, се разработиха разчети за разумен минимум 
разходи по параграфи 02 „Други възнаграждения и плащания на 
персонала” и параграф 10 „Издръжка” като със заповеди на 
Председателя на съда се въведе лимит за разход на телефонни  и 
факс услуги; ограничаване на разходите за пътуване в границите на 
Велико Търново / разходите на призовкар/; определиха се отговорници 
за извършване на копирните услуги и контрол върху консумативите за 
копиране; намаляване на разходите и лимит за пробег на служебния 
автомобил и свързаните с него разходи на гориво.  

През 2011 година не са закупувани дълготрайни материални 
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активи. 
Плащанията към външни доставчици и контрагенти през цялата 

година са извършвани навреме и в срок. В края на 2011 година нямаме 
неразплатени разходи. 

През 2011 година Апелативен съд В.Търново е имал план за 
събиране на приходи в размер на 200000 лв., като в действителност са 
събрани 357255 лв., като най-голям дял са приходите от съдебни такси 
– 356013 лв.; приходи от лихви – 158 лв.; конфискувани средства по 
граждански дела – 1028 лв. и други неданъчни приходи – 56 лв. 

Продължава и събирането на държавни такси в  каса, по кочан, на 
суми до 10 лв.  

В Апелативния съд е изградена, утвърдена и функционира в 
пълен обем Системата за финансово управление и контрол. 

 
Ревизионна дейност, резултати 

 
Комисии от по трима съдии, назначени със заповед на 

председателя на Апелативния съд извършиха проверка на 
организацията на дейността на съдиите от окръжните съдилища за 
периода 01.01.2011г – 30.10.2011г.  

Проверките не се констатирали  нарушения  от вида, които да 
водят до извода, че в съдилищата не се спазват изискванията на 
процесуалните закони. По образуването и движението на делата не са 
констатирани съществени пропуски. Във всички съдилища е въведено 
разпределението на делата и преписките на принципа на случайния 
подбор чрез електронно разпределение. Във всички окръжни 
съдилища е констатирано, че по делата се прилага екземпляр от  
протокола за случайния избор на докладчик. При проверката е 
констатирано, че във всички окръжни съдилища от апелативния район 
се публикуват незабавно съдебните актове съгласно чл.64 от ЗСВ. 
Достъпа на гражданите до публикуваните съдебни актове е 
максимално улеснен във всички окръжни съдилища.  

Във всички окръжни съдилища е извършена проверка отсносно 
спазване на срока по чл.252 ал.1 от НПК. Констатирано е при 
проверката, че във всички съдилища срока по чл.252 ал.1 от НПК за 
насрочване на наказателните дела е спазван, а в случаите на дела с 
фактическа и правна сложност, предсдателят на съответния съд 
винаги писмено е разрешавал съдебното заседание да бъде насрочено 
в срока по чл.252 ал.2-не повече от три месеца. Препоръчано е копие 
от разрешението да се съхранява в деловодството, за да може в 
случаите, когато делето е в по-горна инстанция да се извърши 
проверка.  
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Във всички окръжни съдилища е констатирано, че спрените 
дела постоянно се наблюдават и проверяват от съответните съдии 
докладчици и след отпадане на причината за спиране, са 
своевременно възобновявани. 

В Плевенския окръжен съд е констатирано, че единствено 
книгата за закрити и разпоредителни заседания по граждански и 
търговски дела не се води по задължителния образец на хартиен 
носител, а представлява компютърна извадка, в която няма 
информация относно състава на съда-едноличен или въззивен по 
конкретното дело, няма поредна номерация. При това положение 
трудво може да бъде направена справка по конкретно дело. 

През отчетната година са провеждани съвместни работни 
съвещания между съдии и прокурори по окръжните съдилища от 
съдебния район за анализиране причините за прекратяване на 
съдебните производства и връщане на делата за доразследване.  

През отчетната година в Апелативен съд Велико Търново и във 
всеки един от окръжните съдилища в апелативния район бяха 
проведени общи събрания на съдиите за обсъждане на причините за 
отмяна на съдебните актове и противоречива практика. 

На 24 януари 2011 година в Апелативен съд В.Търново бе 
проведена среща за обмяна на опит между съдебните администратори 
на окръжните съдилища от Великотърновски апелативен район и 
съдебния администратор на Апелативен съд В. Търново за обсъждане 
на следните въпроси: процедура по атестиране на съдебните 
служители; начин на провеждане на конкурсна процедура за 
назначаване на съдебни служители; системи за финансово управление 
и контрол – вътрешни нормативни актове; събеседване по препоръки, 
дадени на съдилищата, – при извършен одит  от ВСС или проверка от 
друг контролен орган. 

На същата дата бе проведена среща на председателя на 
Апелативен съд-Велико Търново и председателите на петте окръжни 
съдилища за обмяна на опит  по организация на работата в съда и 
обсъждане на предстоящи задачи. 
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ОБОБЩЕН АНАЛИЗ ЗА РАБОТАТА НА ОКРЪЖНИТЕ СЪДИЛИЩА 
ОТ РАЙОНА НА АПЕЛАТИВНИЯ СЪД 

 
Движение на делата 

 
Брой на делата за разглеждане по окръжни съдилища: 

 
През отчетната 2011 год. в Окръжен съд – гр.В. Търново са 

постъпили общо 2283 дела – с 109 дела повече от постъпилите дела  
през 2010 год. и  с  222 дела повече от  постъплението  през 2009 год. 
Тенденцията е на увеличение постъпленията на делата в сравнение с 
предходните две години-2009 и 2010г. Увеличението се дължи на 
увеличеното постъпление на граждански дела, докато при наказателни 
дела има лек спад в постъплението. 

Отчита се увеличение както на гражданските, така и на 
наказателните дела.  През 2011г. постъплението на общо граждански 
дела е 1532 при 1404 броя  за 2010г. и 1386 дела за 2009г. През 2011г. 
са постъпили общо 751 наказателни дела, при 770 дела за 2010г. и 675 
дела за 2009г. 

Към 31.12.2010 година в този съд са останали несвършени 326 
броя дела и с новопостъпилите 2283 дела, през отчетната 2011 год. 
съдиите при окръжен съд – В.Търново са разглеждали общо 2609 
дела – с 88 дела повече  в сравнение с разглежданите през 2010г. и  с 
112 дела – по-малко от разгледаните  през  2009 год.  

При сравнителния анализ на данните за броя на висящите дела  
в началото на периода, а това са делата, останали несвършени в края 
на предходната година, за трите години 2009-2011г. е видно, че броя 
на тези дела постоянно намалява в годините, както по отношение на 
гражданските, така и по отношение на наказателните дела. Така в 
началото на отчетния период са останали несвършени 326 дела, при 
347 дела за 2010г. и 436 дела за 2009г. Това е една положителна 
тенденция, която показва ритмичност при разглеждането на делата и 
много добра срочност на разглеждането им. 

Към 31.12.2011 год. са останали несвършени 338 дела, което е 
14.80 спрямо постъпилите за разглеждане и 12.95%   спрямо общо 
разглежданите дела. През предходната година тези проценти са били 
съответно 15.04% спрямо постъпилите дела за разглеждане и 12.97% 
спрямо общо разглежданите дела. През 2009г. висящите дела са 
съставлявали 16.59% от постъпилите дела и 13.70% от общо 
разглежданите дела. С всяка година в този съд намалява броя на 
висящите дела в края на отчетния период, което е много добър 
показател за подобряване работата на съда.  
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През отчетната 2011г. в  Окръжен съд Габрово са постъпили 

за разглеждане  общо 1317 дела, които са с 81 дела повече от 
постъпилите през 2010г. и с 260 дела повече от постъплението през 
2009г. В сравнение с предходните две години е налице тенденция на 
увеличение на постъплението на делата. 

Към 31.12.2010 год.са останали несвършени 155 дела и през 
отчетната 2011 год. съдиите при Габровски окръжен съд са 
разглеждали общо 1 472 дела – с 80 дела – повече в сравнение с   
2010 год. и с 268 дела повече спрямо 2009 год.  

Към 31.12.2011 год. са останали несвършени 190 дела, което е 
14.42% спрямо постъпилите за разглеждане и 12.908% спрямо общо 
разглежданите дела. В сравнение с предходните години 2010 и  2009г.   
за отчетната година е налице  увеличение на броя на делата, останали 
несвършени в края на годината. През 2009г. останалите висящи в края 
на годината дела са били 129, а през 2010г. тези дела са 154 броя. 
Посочва се в доклада на Габровския окръжен съд, че след 17.11.2011г. 
в съда са постъпили 89 наказателни дела- първоинстанционни и 
въззивни, които представляват 1/5 от годишното постъпление на този 
вид дела. Това постъпление на не малък брой дела в края на година не 
е позволило делата да бъдат разгледани и приключени през 2011г. и 
те са отчетени като висящи в края на годината.  

През отчетната 2011 год. в Окръжен съд – гр.Ловеч са 
постъпили за разглеждане общо 1263 дела – с 141 дела по-малко в 
сравнение с постъпилите през 2010 год. и с 177 дела по-малко от 
постъпилите през 2009 год. 

Проследявайки постъплението на делата в Ловешкия окръжен 
съд за последните три години е видно, че се очертава тенденция към 
намаление на броя на постъпилите дела. 

Към 31.12.2010 год.са останали несвършени 151 броя дела и 
през отчетната 2011 год. съдиите при Ловешкия окръжен съд са 
разглеждали общо 1 414 дела – с 158 дела по-малко от 2010г. и с 193 
дела по-малко от 2009г.  

Към 31.12.2011 год. са останали несвършени 158 дела, което е 
12.51 % спрямо постъпилите за разглеждане и 11.17 % спрямо общо 
разглежданите дела. В сравнение с предходната година е налице 
увеличаване на броя на делата, останали несвършени в края на 
отчетния период, но то е незначително. За сравнение в края на 2010г. 
са останали несвършени 151 дела, а през 2009-168 дела.  
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През отчетната 2011 год. в Окръжен съд – гр. Плевен са 
постъпили за разглеждане общо 2681 – с 401 дела по-малко от 
предходната 2010г.  и  с  47  дела по-малко от постъпилите през 2009г. 
Тенденцията е на намаление   постъпленията на делата в сравнение с 
предходните две години-2010 и 2009г. 

Към 31.12.2010 год. са останали несвършени 482 броя дела и 
през отчетната 2011 год. съдиите при Плевенския окръжен съд са 
разглеждали общо 3163 дела – с 366  дела  по-малко от 2010г. и с 207 
дела по-малко спрямо 2009г.  

През 2011г. е налице намаление на постъплението и на 
гражданските и на наказателните дела. 

Към 31.12.2011 год. са останали несвършени 363 дела, което е 
13.54%   спрямо постъпилите за разглеждане и 11.48%   спрямо общо 
разглежданите дела. Спрямо предходната година е налице намаление 
на процентното съотношение на висящите дела в края на годината, 
тъй като през 2010г. техния брой е 462, което представлява 14.99% 
спрямо постъпилите дела за разглеждане и 13.09% спрямо общо 
разглежданите дела. 

Налице е тенденция през последните три години за намаляване 
на процентното съотношение на висящите дела в края на годината 
спрямо постъпилите и стоящите на разглеждане  дела през годината. 
Така в края на 2009 г. в Плевенския окръжен съд е имало висящи 418 
дела, което представлява 15.32% спрямо постъпилите дела за 
разглеждане и 12.40% спрямо общо разглежданите дела. 

 
През отчетната 2011 год. в Окръжен съд – гр. Русе са 

постъпили за разглеждане общо 2463 дела – с 59  дела повече  от 
постъпилите през 2010 год. и с 128 дела повече от постъплението през 
2009 год. Налице е тенденция на увеличение постъплението на 
делата. 

Към 31.12.2010 год.са останали несвършени 312 броя дела и 
през отчетната 2011 год. съдиите при Русенския окръжен съд са 
разглеждали общо 2775 дела – с 30 дела  повече от 2010 год. и с 164  
дела повече спрямо разглежданите през  2009 год. 

Към 31.12.2011 год. са останали несвършени 290 дела, което е 
11.77%   спрямо постъпилите за разглеждане и 10.45% спрямо общо 
разглежданите дела. За предходната година този процент е бил 
съответно 12.97% и 11.36% при брой на висящите в края на годината -
312 дела, а през 2009г. останалите висящи дела в края на годината - 
341 броя са съставлявали  14.60% от постъпилите дела и  13.06% от 
разглежданите дела през същата година. Видно е от данните за 
последните три години, че  в този съд е налице трайна тенденция  за 



 45 

намаляване броя на висящите дела, оставащи несвършени в края на 
годината и съответно намаляване на процентното съотношение на 
оставащите в края на годината висящи дела спрямо постъпилите и 
стоящите на разглеждане през същата година.  

От направения анализ е видно, че в петте окръжни съдилища от 
района на Апелативен съд гр. В.Търново през отчетната 2011 г. са 
постъпили за разглеждане общо 10007 дела. В сравнение с 2010г, 
когато новообразуваните дела в окръжните съдилища са 10300  е 
налице намаление на постъплението с 293 дела, а в сравнение с 
2009г., когато са били 9621 дела, постъплението е увеличено с 386 
дела. Отчита се увеличение на постъплението делата в три от 
окръжните съдилища-Велико Търново, Габрово  и Русе, но то не е 
значително. Налице е  намаление на постъплението на дела в 
Ловешкия окръжен съд и в Плевенския окръжен съд.  

Висящи в началото на отчетната година във всички окръжни 
съдилища са били 1426 дела. 

През отчетната година в окръжните съдилища от района са 
разгледани 11433 дела, които са с 324 дела по-малко в сравнение с 
2010г., когато са били 11757  дела, и с 144 дела повече спрямо 2009г., 
когато са били  разгледани 11289 броя.  

Намаленият брой на стоящите за разглеждане дела през 
отчетната година е в резултат на намаленото  постъпление на делата 
през 2011г.  
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Видове дела за разглеждане в Окръжните съдилища  
за периода 2009-2011  

2009 гр.дела 
I инст. 

Адм. 
дела ч.гр.д 

Разгл. 
Ж. за 

бавност.
в.гр.д 

ч.гр.д 
II 

инст. 
търг. 
Дела

фирм. 
дела НОХД

ЧНД 
I 

инст
ЧНД 

Разпити
В нак. 
дела 

ЧНД 
II 

инст. 

Кас. 
И 

отм. 
По 
чл. 
63 и 
70 

ЗАНН

Адм. 
нак. 
дела

Общо

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
ВТОС 369 33 56 0 579 406 240 67 78 127 224 162 156 - - 2497 
ГОС 213 4 63 0 286 150 59 50 32 48 56 143 83 17 - 1204 
ЛОС 118 24 111 3 293 220 48 40 61 373 99 179 38 - - 1607 
ПОС 206 6 17 3 655 527 378 52 180 465 129 441 311 - - 3370 
РОС 221 5 131 12 564 466 270 71 96 161 307 154 153 - - 2611 

              

 

  

2010 гр.дела 
I инст. 

Адм. 
дела ч.гр.д 

Разгл. 
Ж. за 

бавност.
в.гр.д 

ч.гр.д 
II 

инст. 
търг. 
Дела

фирм. 
дела НОХД

ЧНД 
I 

инст
ЧНД 

Разпити
В нак. 
дела 

ЧНД 
II 

инст. 

Кас. 
И 

отм. 
По 
чл. 
63 и 
70 

ЗАНН

Адм. 
нак. 
дела

Общо

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
ВТОС 400 6 68 - 519 422 222 61 81 152 254 167 169 - - 2521 
ГОС 262 2 48 - 282 167 37 39 32 195 102 157 59 8 - 1390 
ЛОС 124 18 121 3 246 168 82 22 43 359 116 158 112 - - 1572 
ПОС 253 2 16 7 638 573 368 43 182 238 402 452 355 - - 3529 
РОС 262 2 93 4 726 404 332 65 107 195 231 173 151 - - 2745 

              

 

  

2011 гр.дела 
I инст. 

Адм. 
дела ч.гр.д 

Разгл. 
Ж. за 

бавност.
в.гр.д 

ч.гр.д 
II 

инст. 
търг. 
Дела фирм.дела НОХД

ЧНД 
I 

инст
ЧНД 

Разпити
В 

нак.дела 
ЧНД 

II 
инст. 

Кас. 
И 

отм. 
По 
чл. 
63 и 
70 

ЗАНН

Адм. 
нак. 
дела

Общо

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ВТОС 403 3 75 0 580 460 202 73 83 134 220 189 180 - 7 2609 

ГОС 243 0 59 0 332 185 94 25 36 111 108 190 83 1 5 1472 

ЛОС 107 15 130 1 234 221 78 17 46 214 53 154 142 - 2 1414 

ПОС 251 0 16 1 587 483 386 40 156 489 99 360 282 - 13 3163 

РОС 307 1 84 2 750 518 327 56 109 140 124 183 171 - 3 2775 
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Свършени дела по видове в Окръжните съдилища 

за периода 2009-2011 

2009 гр.дела 
I инст. 

Адм. 
дела ч.гр.д 

Разгл. 
Ж. за 
бав-
ност. 

в.гр.д 
ч.гр.д 

II 
инст.

търг. 
Дела

фирм.
дела НОХД

ЧНД 
I 

инст
ЧНД 

Разпити 

В 
нак. 
дела 

ЧНД 
II 

инст. 

Кас. 
И 

отм. 
По 
чл. 
63 и 
70 

ЗАНН

Адм. 
нак. 
дела

Общо

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ВТОС 259 27 56 0 504 386 157 67 61 117 224 146 151 - - 2155 
ГОС 178 2 60 0 259 133 35 50 29 46 56 130 81 16 - 1075 
ЛОС 72 6 108 3 236 216 36 40 50 373 99 162 38 - - 1439 
ПОС 151 4 17 3 565 504 276 49 144 448 129 377 285 - - 2952 
РОС 163 3 127 12 490 433 143 65 80 151 307 145 151 - - 2270 

               

 

 

2010 гр.дела 
I инст. 

Адм. 
дела ч.гр.д 

Разгл. 
Ж. за 
бав-
ност. 

в.гр.д 
ч.гр.д 

II 
инст.

търг. 
Дела

фирм.
дела НОХД

ЧНД 
I 

инст
ЧНД 

Разпити 

В 
нак. 
дела 

ЧНД 
II 

инст. 

Кас. 
И 

отм. 
По 
чл. 
63 и 
70 

ЗАНН

Адм. 
нак. 
дела

Общо

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ВТОС 289 4 68 - 458 390 164 61 63 148 254 136 159 - - 2194 
ГОС 194 2 47 - 243 157 28 38 29 194 102 138 57 7 - 1236 
ЛОС 90 3 119 3 207 163 58 22 33 358 116 141 108 - - 1421 
ПОС 180 2 16 7 523 543 290 43 138 211 400 382 332 - - 3067 
РОС 178 2 93 4 642 390 233 61 100 188 231 162 149 - - 2433 

               

 

 

2011 гр.дела 
I инст. 

Адм. 
дела ч.гр.д 

Разгл. 
Ж. за 
бав-
ност. 

в.гр.д 
ч.гр.д 

II 
инст.

търг. 
Дела

фирм.
дела НОХД

ЧНД 
I 

инст
ЧНД 

Разпити 
В 

нак. 
дела 

ЧНД 
II 

инст. 

Кас. 
И 

отм. 
По 
чл. 
63 и 
70 

ЗАНН

Адм. 
нак. 
дела

Общо

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ВТОС 291 1 73 0 517 439 132 73 70 127 220 156 165 - 7 2271 
ГОС 193 0 57 0 291 178 49 25 26 109 108 159 81 1 5 1282 
ЛОС 66 4 128 1 188 208 60 17 38 214 53 138 140 - 1 1256 
ПОС 185 0 15 1 510 464 288 40 120 474 99 328 264 - 12 2800 
РОС 214 1 83 2 694 500 237 56 102 138 124 164 167 - 3 2485 
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ПЪРВА ИНСТАНЦИЯ – разгледани, свършени дела по видове. 
Срочност на решаване на делата. Законосъобразност на 

съдебните актове 
 

През отчетната година в ОС- В. Търново са стояли за 
разглеждане общо 1200 първоинстанционни дела, от които 192 са били 
висящи към 01.01.2011 г.  и  1008 новообразувани. 

Наблюдава се следното съотношение, съпоставено с данните за 
2010 и 2009 год.: 

 
Година Видове дела 2011г. 2010г. 2009г. 

Гр.дела 403 400 369 
Адм.дела 3 6 33 
Ч. гр. дела 75 68 56 
Търговски дела 202 222 240 
Фирмени дела 73 61 67 
НОХД 83 81 78 
Административно наказателен х-тер дела 7 -  
Ч.нак. дела I инстанция 134 152 127 
Ч.нак.дела Разпити 220 254 224 
Общо 1200 1244 1194 

 
Сравнителният анализ сочи намаление на делата първа 

инстанция, разгледани през отчетната година с 44 дела в сравнение с 
предходната 2010г.  и спрямо 2009г. увеличение  само с 6 дела. В 
сравнение с предходните две години увеличение бележат 
гражданските дела първа инстанция, частните граждански дела, 
наказателните общ характер дела. Увеличението на посочените дела 
не е значително.  

Великотърновският окръжен съд е разгледал 403 граждански 
дела през отчетната година, от които 292 новообразувани и 111 
останали несвършени от предходната година. Налице е устойчивост на 
постъплението на този вид дела, като се има предвид, че през 2009г. 
са постъпили 286 граждански дела, през 2010г. са постъпили 290 дела 
от този вид, а през 2011г. постъплението е от 292 дела. 

От разгледаните 403 граждански дела първа инстанция са 
свършени 291 дела, от които в срок до три месеца са свършени 219 
дела-75%. През отчетната година е налице тенденция на запазване  
бързината на правораздаване по този вид дела, тъй като през 2010г.  
този процент също е бил 75%, докато през 2009г. е 64%. 

Със съдебен акт са приключили 201 граждански дела, а по 90 
дела производството е било прекратено. В края на отчетния период са 
останали несвършени 112 дела. Този брой дела представлява 27.79% 
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от разгледаните граждански дела през отчетната година.  
Обжалвани са били 85 съдебни акта. 
Независимо от създадените през 2007 година административни 

съдилища, на основание § 4 от ПЗР на АПК предмет на разглеждане от 
Окръжен съд – Велико Търново  през 2011 година са били 3 
административни дела, всичките останали несвършени от предходен 
период. 

От разгледаните 3 административни дела е свършено 1 дело,  а 2 
дела са останали висящи в края на отчетната година.  

Частните граждански дела през отчетната година са 75, като 
всичките са новопостъпили. Свършени са 73 дела, от тях със съдебен 
акт по същество 64 дела и 9 дела са били прекратени.В края на 
периода са останали несвършени 2 дела. През 2011 г. в Окръжен съд-
В.Търново няма постъпили жалби за бавност.   

Търговските дела, които е разгледал Великотърновският 
окръжен съд са 202, от които 53 останали несвършени от предходните 
периоди и 144 новопостъпили. През отчетната година постъплението 
на тези дела бележи увеличение спрямо предходната година, когато са 
постъпили 139 дела. Увеличението не е значително.  

От разгледаните 202 търговски  дела във Великотърновския 
окръжен съд  132 дела са свършени през отчетната година. От тях 87 
са свършени  в срок до три месеца-66%. Със съдебен акт по същество 
са завършили 83 дела, а 49 дела са прекратени. Обжалвани са 46 
съдебни акта. Останали са несвършени в края на отчетната година 70 
дела. В сравнение с предходните години налице е повишаване  на 
бързината на правораздаване по тези дела. През 2010г. в тримесечен 
срок са свършени 52%, а през 2009г. - 44 %. 

Разгледаните фирмени дела през 2011 година са 73, всичките 
новопостъпили. 54 дела са приключени с акт по същество, а 19 дела са 
прекратени .В сравнение с предходни години е налице незначително 
увеличение на този вид дела–през 2009г. те са 67, а през 2010г. са 61. 

Великотърновският окръжен съд е разгледал 444  наказателни 
дела първа инстанция, от които НОХД- 83 броя и ЧНД-първа инстанция 
-134 и ЧНД-разпити – 220 броя и адм.наказателен характер  дела-7 
броя. 

От разгледаните  83 броя НОХД 14 са висящи от предходната 
година, а новопостъпилите са 69. Постъплението на този вид дела се е 
незначително се е увеличило в сравнение с предходната година, 
когато са постъпили 63 дела. През 2009г. постъплението е от 62 дела. 
През отчетната година са свършени 70 дела, от тях в тримесечен срок 
са свършени 60 дела-86%. Налице е повишаване на бързината на 
правораздаване по този вид дела в сравнение с предходните две 
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години. През 2009 г. този процент е бил 74%, а през 2010г.-76%. В 
отчетния доклад на Великотърновския окръжен съд се посочва, че в 
срок до 6 месеца са приключени 5 нохд, а до една година-3 дела. Само 
две дела са били приключени в срок над една година. Тенденцията на 
по-бързо приключване на съдебните производства по този вид дела се 
дължи на все по-широкото приложение на диференцираните 
процедури, предвидени в глави  27 и 29 на НПК. По реда на глава 27 
НПК са приключени 19 дела, а по реда на глава 29 НПК-30 дела.За 
2011 г. се отчита превес при разглеждане и приключване на делата по 
реда на чл.381-384 НПК. В предходните години нохд са приключвали 
предимно по реда на съкратеното съдебно следствие. 

Със съдебен акт по същество са свършени 32 нох дела, а 
прекратените производства са 38.  Със споразумение по чл.382 от НПК 
са приключили 24 дела, а със споразумение по чл.384 от НПК са 
приключили 6 дела. Върнати за доразследване са 4 дела.В края на 
периода са останали висящи 13 дела. Останалите висящи в края на 
годината дела представляват 15.66% от всичките НОХД, които са 
стояли на разглеждане през годината, докато през 2010г. този процент 
е бил 22.22%. Налице е снижаване на нохд, оставащи висящи в края на 
годината. Обжалвани и протестирани  са 19 дела. 

Постъпилите  обвинителни актове и образувани НОХД по видове 
престъпления са както следва: по чл.115-118 НК – 2 бр., по чл.123  НК 
– 2 бр., по чл.142 НК – 3 бр., по 196 А НК – 1 бр., по чл. 199 НК – 13 бр., 
по чл.214 НК  – 3 бр., по чл.244-249 НК – 12 бр., по чл. 252 НК –  253 НК 
– 3 бр., по чл.255-257 НК – 7 бр., по чл. 278 НК – 2 бр., по чл.304 – 305 
НК – 3 бр., по чл.330 НК – 1 бр., по чл. 343 НК – 10 бр. и по чл.354 А НК 
– 6 бр.  При образуваните и разгледани дела за извършени 
престъпления от общ характер е налице най- голям брой внесени 
обвинителни актове за извършени престъпления по чл.199 НК-13дела, 
следвани от тези  по чл.244-249 НК-12 дела, и по чл.343 НК-10 дела. 
През периода от три години е установена трайна тенденция на най-
голям брой внесени обвинителни актове и споразумения за извършени 
престъпления по чл.199 НК, чл.244-249 НК и по чл.343 НК. През 
изминалата 2011г. се констатира рязко увеличение на внесените 
обвинителни актове за извършени престъпления по чл.255-257 НК. 
През предходните години също е отчетено увеличение броя на 
постъпилите и разгледани наказателни дела за този вид престъпления, 
като само през 2010г. техният брой рязко е намалял. През 2011г. е 
налице намаление на образуваните дела за извършени престъпления 
по чл.304 НК, като рязко спадат образуваните такива по чл.115-118 НК. 

През отчетната година  във Великотърновския окръжен съд са 
разгледани 354 частни наказателни дела. От тях 220 дела са за 
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проведени разпити пред съдия.  
При сравнителният анализ за период от три години са образувани  

за 2009 г. – 336 бр., за 2010 г. – 396 бр. и за 2011 г. – 351 бр. 
Разгледани са както следва през 2009 – 351 бр.,  2010 г. – 406 бр.  и за 
2011 г. – 354 бр. дела. В предходните години беше констатирана 
трайна тенденция на значително увеличение в броя на образуваните и 
в  броя на разгледани частни наказателни производства за всяка 
следваща година. През изминалата 2011 г. е налице намаляване броя 
на образуваните и разгледани такива производства в сравнение с 2010 
г., като се запазват стойностите от 2009 г. Следва да се отбележи, че е 
намален е броят на постъпилите и разгледани ЧНД, образувани по чл. 
161-223 НПК, както и по чл. 64-65 НПК. 

 От разгледаните 134 броя частни наказателни дела първа 
инстанция са свършени 127 дела, от които в срок до три месеца са 
свършени 124 дела-98%. Останали са  висящи 7 дела. Частните 
наказателни дела –разпити са свършени на 100% в срок до три 
месеца. 

Внесените прокурорски актове за 2011г. са 72 бр. Постановени са 
77 осъдителни присъди, решения и споразумения. Съдени са общо 98 
лица, като са осъдени 78 лица. За изминалата 2011г. са влезли в сила 
общо 72  присъди, решения и споразумения, като по тях са осъдени 
общо 98 лица. С влезли в сила съдебни актове са осъдени лица както 
следва: 

• По Глава ІІ „Престъпления против личността” НК са осъдени 
17 лица; 

• По Глава V „Престъпления против собствеността” НК са 
осъдени 30 лица; 

• По Глава VІ „Престъпления против стопанството” НК са 
осъдени 13 лица; 

• По Глава VІІ „Престъпления против данъчната, финансовата  
и осигурителната система” НК са осъдени 11 лица; 

• По Глава VІІІ „Престъпления против дейността на държавни 
органи и обществени организации” НК са осъдени 5 лица; 

• По Глава Х „Престъпления против общественото 
спокойствие” НК са осъдени  4 лица; 

• По Глава ХІ „Общо опасни престъпления” НК са осъдени 18 
лица; 
 

През 2011г. от разгледаните и приключени наказателни дела 
са постановени  2 оправдателни присъди по НОХД № 627/2010г. и по 
НОХД № 103/2011г. По първото дело присъдата е влязла в сила. По 
второто дело постановената присъда е атакувана пред въззивната 
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инстанция. Към настоящия момент няма резултат от инстанционната 
проверка. От приключените дела през изминалата година по две от тях  
НОХД № 534/2010г. и АНД № 692/2010г. са постановени осъдителни 
присъда и решение, които са отменени при въззивната проверка. 
Осъдените лица са признати за невинни по обвинението за извършено 
престъпление.   

През 2010г. са приключени 4 бр. наказателни дела с 
оправдателни присъди. Същите са потвърдени по две от тях. По едно 
от делата е отменена оправдателната присъда, като е постановена 
осъдителна такава. По едно от делата липсва окончателен резултат, 
тъй като не е върнато от инстанционната проверка.  

През 2009г. е приключено само едно НОХД с оправдателна 
присъда. При инстанционната проверка присъдата е отменена от 
ВТАС, като делото е върнато за ново разглеждане от ВТОС. 

При сравнителния анализ за периода от три години се 
запазват ниски стойности на постановените оправдателни присъди, 
спрямо общия брой приключени наказателни дела. Същите са били 
обект на инстанционна проверка, като част от тях са потвърдени, а 
други отменени, като са постановени осъдителни такива от въззивната 
инстанция. 

През 2011 г. във ВТОС са разгледани три дела с обществен 
интерес, като две от тях са приключени с присъда. Това са НОХД 
472/2009г., НОХД № 655/2010 г. и НОХД № 549/2011г.: 

По НОХД № 472/2009 г. подсъдим е лицето Илиян Николаев 
Ноев. Същият е бивш заместник кмет на Община В.Търново. На 
подсъдимия е ангажирана наказателната отговорност за извършено 
престъпление по чл.123 НК. През 2011г. приключи 
първоинстанционното производство с осъдителна присъда. Същата е 
обект на инстанционна проверка. 

По НОХД № 655/2010 г. подсъдими са лицата Румен Георгиев 
Рашев и Елена Илиева Абаджиева. Същите са бивш Кмет и Главен 
архитект на Община В. Търново. На двамата подсъдими е ангажирана 
наказателната отговорност за извършено престъпление по чл. 282 ал. 
2 във вр. с ал.1 НК. Производството по делото приключи през 2011 г. с 
присъда. Същата е обект на инстанционна проверка. 

По НОХД № 549/2011г. подсъдими са лицата Айдън Ахмедов 
Юсеинов, Георги Тодоров Петков, Костадин Борисов Ангелов, Методи 
Илиянов Мавров и Борис Атанасов Мирчев. Същите са обвинени за 
извършено престъпление по чл. 214 ал.2 НК. След влизане в сила на 
Глава 31 „а” НПК от 1.01.2012 г. производството по делото е 
прекратено  и изпратено за разглеждане от Специализирания съд. 
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През 2011 година в изпълнение на процедурите по НПК и ЗСРС 
от Окръжен съд Велико Търново са разгледани 176 броя искания, като 
по 168 броя са дадени разрешения за прилагане на СРС и по 8 броя е 
постановен отказ. 

 
През отчетната година в ОС- Габрово са стояли за разглеждане 

общо 681 първоинстанционни дела, от които 84 са били висящи към 
01.01.2011г.  и  597 новообразувани. 

Наблюдава се следното съотношение, съпоставено с данните за 
2010 и 2009 год.: 

 

 
Сравнителният анализ сочи намаление на делата първа 

инстанция, разгледани през отчетната година с 41 дела  в сравнение с 
предходната 2010г. и увеличение с 151 дела в сравнение с 2009г. 

Анализа на данните показва, че през отчетната година 
намаление има при гражданските дела І инстанция, частни 
наказателни дела І инстанция и фирмените дела в сравнение с 
предходната година, като намалението не е значително.  Незначително 
е увеличението при  частните граждански дела, при наказателните общ 
характер дела и при частни наказателни дела-разпити.  

За отчетната година значително е увеличението на търговските 
дела, които през 2011г. са 94 при 37 за 2010 г. Налице е тенденция към 
увеличение на постъплението по делата за несъстоятелност, които 
през 2009г. са били 9 броя, през 2010г. са били 12 броя, а пред 2011г. 
те са 14 броя. 

Данните сочат устойчивост на разглежданите наказателни дела 
от общ характер.През 2009 г. те са 32 дела, през 2010г. също 32, а през 
2011г.-36 дела. 

 
 

Година Видове дела 2011г. 2010г. 2009г. 
Гр.дела 243 262 213 
Адм.дела 0 2 4 
Ч. гр. Дела 59 48 63 
Търговски дела 94 37 59 
Фирмени дела 25 39 50 
НОХД 36 32 32 
Административно наказателен х-тер дела 5 - - 
Ч.нак. дела I инстанция 111 195 48 
Ч.нак.дела Разпити 108 102 56 
Общо 681 717 525 
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Габровският окръжен съд е разгледал 243 граждански дела 
първа инстанция, като от тях е свършил 193 дела, от които в срок до 
три месеца-159 дела-82 %. В сравнение с предходната година  е 
налице завишаване бързината на правораздаване по този вид дела  с 
7%, когато процентът е бил 75%., а в сравнение с 2009г. увеличението 
е значително с 15% /тогава разгледаните граждански дела І инстанция 
в тримесечен срок са представлявали 67%/. От гражданските дела по  
облигационните искове са 29, исковете по СК-27 , вещни искове-6 и 
други. Със съдебен акт по същество са приключили 133 дела, а 
производството е било прекратено по 60 дела. Останали са 
несвършени в края на отчетната година 50 първоинстанционни 
граждански дела. Висящите дела представляват 20.57% от общия брой 
на разгледаните дела през годината. По разгледаните граждански дела 
са проведени 242 броя съдебни заседания 

През отчетната година са образувани и разгледани 59 частни 
граждански дела първа инстанция. В сравнение с предходната година 
тези дела са се увеличили с 11  дела. От тях са свършени 57 дела, от 
които 57 дела в срок до три месеца-100%.Със съдебен акт са 
приключили 50 ч.гр.д., а 7 дела са прекратени. В края на годината е 
останали висящи 2 дела. 

През отчетната година в Габровския окръжен съд не са 
разглеждани молби за бавност. 

Габровският окръжен съд е разгледал 94  търговски дела първа 
инстанция, от които е свършил 49 дела. В срок до три месеца са 
свършени  39 дела-80%. В сравнение с предходната година е налице 
увеличаване бързината на правораздаване и по този вид дела. През 
2009г. свършените в тримесечен срок търговски дела са били 57%, 
през 2010г. са били 61%.  Със съдебен акт са приключили 20 търговски 
дела, а 29 са били прекратени.Висящи в края на годината са останали 
45 дела. Обжалваните съдебни актове са 19. 

През отчетната година в Габровския окръжен съд са разгледани 
и решени 25 фирмени дела, от които са свършени 25 броя. 
Свършените дела са приключени в тримесечен срок на 100%.   

В Окръжен съд-гр.Габрово са разгледани през отчетната година 
36 нохд, от които са свършени  26 дела, като 22 от тях са в срок до три 
месеца-85%. Завишена е  бързината на правораздаване и за по този 
вид първоинстанционни дела, тъй като през предходната година 
свършените дела в тримесечен срок са 79%, а през 2009г. те са 76%.   

Със съдебен акт по същество са приключили 13 наказателни 
дела от общ характер първа инстанция, а 13 от делата са били 
прекратени. От прекратените дела 5 са приключили със споразумение 
по чл.382 от НПК, 5 дела са приключили със споразумение по чл.384 от 
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НПК, а едно дело е  върнато за доразследване на прокурора. От този 
вид дела са останали висящи в края на годината 10 дела. В края на 
годината са били образувани 7 нохд, които очевидно не са могли да 
бъдат разгледани пред отчетната година. Обжалвани и протестирани 
са 13 дела. 

Характерът на постъпилите наказателни дела общ характер  
първа инстанция дела по видове престъпления е бил както следва: 
престъпления против личността – 6 дела, от които 2 дела за умишлено 
убийство по чл.115 - 118 НК и 1 дело за опит към умишлено убийство 
по чл.115 - 118 НК, 3  дела по чл.123 НК – причинена смърт по 
непредпазливост и 2 за изнасилване по чл.152 НК; престъпления 
против собствеността  – 4 дела, всички  за грабеж по чл.199 НК ; 
престъпления против стопанството - 6 дела с различни обвинения - 2 
дела по чл.252, 2 - по чл.241 НК, и по 1 дело по чл.249 и 219 НК; 
престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната 
система – 3 дела, престъпления против дейността на държавни органи, 
обществени организации и лица, изпълняващи публични функции – 1 
дело по чл.304а НК; 1дело  – документно престъпление по чл.311НК и 
общо опасни престъпления – 12 дела, от които 4 -  по чл.343 ал.1 б.”в” 
НК- причинена смърт в транспорта по непредпазливост , и 8 дела по 
чл.354а НК – за придобиване с цел разпространение или за 
разпространение на наркотични вещества или техни аналози. 

Най-голям е относителният дял на престъпленията по гл. ХI НК, 
общоопасни престъпления - 12 дела.  

За разлика от предходните две години, делата по повод 
отнемане на човешки живот за били значително по-малко. Най- много 
са били свързаните с употреба на наркотици и против стопанството, 
както и против финансовата, данъчната и осигурителната система, 
което очевидно е свързано с икономическата криза в страната. Тези 
дела сочат увеличение в сравнение с предходния отчетен период. 

През годината в Окръжния съд са били произнесени 13 присъди. 
През предходните 2010 и 2009 произнесените присъди са били 25 

и респективно 16 броя. По-малкия брой присъди е резултат, както се 
посочи по-горе, от внасянето на 7 н.о.х.дела в последния месец на 
годината. 

По три наказателни общ характер дела подсъдимите, общо 6 на 
брой, са били признати за невинни в извършване на престъпление – 5 -  
по чл.242 НК, един от тях и по чл.354а НК   и един  по  чл.219а НК. И 
трите присъди са били протестирани, като тази с  обвинения по чл.242 
НК за  четирима подсъдими е била потвърдена от ВТАС, но в момента 
е висяща пред ВКС, а втората - по чл.242 НК и чл.354а НК с един 
подсъдим е била отменена, подсъдимият осъден от ВТАС-В.Търново и 
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последната присъда е била потвърдена и от ВКС. Присъдата по 
чл.219а НК е висяща пред ВТАС.  

Постановени са били 6  присъди след проведено съкратено 
съдебно следствие, при  15 за 2010г. и 6 такива през 2009 година. 

През 2011 г. са били предадени на съд 34 лица , от които са 
осъдени 21 или 61%, 7 лица са оправдани, като през 2010г. 
предадените на съд лица са били 43, осъдени 35  - 81% и оправдани 4 
лица, а през 2009г. предадените на съд лица са били 26, осъдени 22 
или 85% и оправдани 2 лица. 

От осъдените лица на 19 е било наложено наказание лишаване от 
свобода и на 2 лица е било наложено наказание, несвързано с 
лишаване от свобода. На 10 осъдени, изтърпяването на наказанието е 
било отложено на основание чл. 66 НК. Броят на лицата, по отношение 
на които е приложен институтът на условното осъждане се е дължал  
както на  събрани по делата данни, имащи отношение към 
индивидуализацията на наказанието, сочещи на по-ниска степен на 
обществена опасност на деянието и дееца, така и на това, че е имало 
значителен брой съкратени съдебни следствия и решаване на делата 
със споразумение. 

На 12 лица от осъдените е било наложено наказание лишаване 
от свобода до три години, което включва и броя на условно осъдените. 
На 5 лица е било  наложено наказание лишаване от свобода от 3 до 10 
години и на 2 лица е било  наложено наказание лишаване от свобода 
от 10 до 30 години. 

В Габровския окръжен съд през 2011 година  са постъпили   9  
дела със значим обществен интерес, при по 3 такива за 2010 и 
2009години. 

1. НОХД № 55/2011 г. е било образувано на  08.03.2011 г., по 
обвинителен акт на ГОП срещу един подсъдим с обвинение по чл.354а, 
ал.2, изр.1 във вр. ал.1 изр.1 предл.4 НК и  с обвинение по чл.242 ал.9 
във вр. ал.2 предл.1 във вр.чл.17 ал.1 от НК. Делото е решено в 
първото по делото заседание на 11.04.2011 година, като е даден ход 
на делото по реда на глава 27 НПК и е приключило с оправдателна 
присъда и по двете предявени обвинения. По протест делото е 
изпратено във ВТАС и присъдата е отменена изцяло, като подсъдимият 
е осъден на 3 години лишаване от свобода при строг режим и глоба в 
размер на 10 хиляди лева. Делото е обжалвано пред ВКС и присъдата 
на ВТАС е потвърдена. 

2. НОХД № 78/2011 г. е било образувано на 31.03.2011 година, по 
обвинителен акт на ГОП срещу един подсъдим за извършено 
престъпление по чл.354а  ал.2 изр.1 предл.1 във вр. ал.1 изр.1 предл.4 
алт.1 от НК. Делото е приключило още в първото по делото заседание, 
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като е даден ход на делото по реда на глава 27 от НПК. Произнесена е 
присъда, с която подсъдимият е бил признат за виновен по 
предявеното му обвинение и осъден на  3 години лишаване от свобода, 
при условията на чл.66 ал.1 от НК  с 5 години изпитателен срок и глоба 
в размер на 10 хиляди лева. Присъдата е изменена от ВТАС , като е 
увеличено наказанието на 3 години и 4 месеца лишаване от свобода и 
е отменено приложението на чл.66 от НК.  ВКС е оставил в сила 
решението на ВТАС. 
 3. НОХД № 114/2011г. е било образувано на 02.06.2011г., по 
обвинителен акт на ГОП срещу трима подсъдими за извършено  
престъпление по чл.354в ал.1 във вр. чл.20 ал.2 , по чл.354а  ал.2  
изр.1 предл.1 във вр. ал.1 изр.1 предл.4 от НК. Делото е насрочено за 
съдебно заседание на 04.07.2011 година. Преди датата на съдебното 
заседание е внесено споразумение, предвиждащо наказание 3 години 
лишаване от свобода условно за първия подсъдим, 2 години лишаване 
от свобода реално за втория подсъдим и 3 месеца условно лишаване 
от свобода за третия подсъдим, с по 10 000 лева глоба за всеки един, 
което съдът е  одобрил. 
 4. НОХД № 115/2011 година е било образувано на 07.06.2011 
година, по обвинителен акт на ГОП срещу един подсъдим за 
извършено престъпление по чл. 354а ал.2 изр.2 пр.3 алт.1 във вр. ал.1 
изр.1 предл.4 и 5 алт.1 и чл.26 ал.1 от НК. По делото е насрочено  
съдебно заседание   за 11.07.2011 година, като е даден ход на същото 
по реда на глава 27 от НПК. Постановена е присъда 4 години 
лишаване от свобода реално и глоба в размер на 20 000лева. 
Присъдата е протестирана пред ВТАС, който я е потвърдил с решение 
от 21.10.2011 година. 
 5. НОХД № 197/2011 година  е било образувано на 10.10.2011  
година, срещу един подсъдим с обвинение по чл. 354а ал.1 предл.3,4,5 
и чл.26 от НК. Същото е внесено в ГОС със споразумение, 
предвиждащо наказание 1 година и шест месеца лишаване от свобода 
условно, което е одобрено от съда в съдебно заседание на 17.10.2011 
година. 
 6. НОХД № 198/2011 година  е било образувано на 14.10.2011 
година, по обвинителен акт на ГОП срещу един подсъдим за 
извършено престъпление по чл. 354а ал.2  и по чл.270 ал.1 от НК. По 
делото е насрочено  съдебно заседание   за 28.11.2011 година, като  в 
съдебно заседание подсъдимия е оттеглил пълномощията на 
адвокатите и това е наложило отлагане на делото за 08.12.2011 
година, когато е даден ход на делото по реда на глава 27 от НПК и е 
произнесена присъда – 4 години лишаване от свобода реално и глоба 
в размер на 20 000 лева . Обжалвано е пред ВТАС. 
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 7. НОХД № 115/2011 година, е било образувано на 07.06.2011 
година, по обвинителен акт на ГОП срещу един подсъдим за 
извършено престъпление по чл. 354а ал.2 изр.2 пр.3 алт.1 във вр. ал.1 
изр.1 предл.4 и 5 алт.1 и чл.26 ал.1 от НК. По делото е насрочено  
съдебно заседание   за 11.07.2011 година, като е даден ход на същото 
по реда на глава 27 от НПК. Постановена е присъда – 4 години 
лишаване от свобода реално и 20 000 лева глоба. Присъдата е 
протестирана пред ВТАС, който я е потвърдил с решение от 21.10.2011 
година. 
 8. НОХД № 244/2011 година, е било образувано на 15.12.2011 
година, с обвинение срещу един подсъдим по чл.354в ал.1 и по чл.354а 
ал.1 изр.1 предл. последно от НК. Същото е внесено в ГОС със 
споразумение и предвидено наказание 1 година и 9 месеца лишаване 
от свобода условно, което съдът е одобрил в съдебно заседание на 
20.12.2011 година. 
 9. НОХД № 193/2011 година  е било образувано на 30.09.2011 
година, по обвинителен акт на ГОП срещу един подсъдим за 
извършено престъпление по чл. 116 ал.1 във вр.чл.117, чл.18 ал.1 от 
НК. Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание 
на  07.11.2011  година и е отложено за 14.12.2011 година, поради 
неявяване на вещи лица, свидетели и допускане на нова експертиза. 
Отложено е отново  за 27.02.2012 година, тъй като са били допуснати 
нови  трасологическа , физико-химическа и съдебно-медицинска 
експертизи, нови свидетели и доказателства. 
 През 2011 година са довършени и две дела със значим 
обществен интерес, чието разглеждане е започнало през 2010г. - 
НОХД №278/2010 година и НОХД. №225/2010 г. които са отлагани през 
2010 година по обективни причини – допусната нова експертиза, 
събиране на нови доказателства, разпит на нови свидетели, неявяване 
на вещи лица. Отлаганията са се налагали поради тяхната фактическа  
и правна сложност и свързаната с това необходимост от събиране на 
допълнителни доказателства. 

От върнатите през отчетната година обжалвани и през предходни 
години 17 присъди първа и втора инстанция, 5  присъди са потвърдени,  
2  са отменени и върнати за ново разглеждане на въззивния съд, 2 са 
отменени изцяло, 6 изменени в наказателната част и 1 изменено в  
гражданско-осъдителната част.   

През отчетната година в Окръжен съд Габрово са стояли на 
разглеждане 111 частни наказателни дела първа инстанция. От тях са 
свършени 109 дела, а 2 дела са  останали висящи в края на годината. 
Този вид дела са намалели през отчетната година в сравнение  с 
предходната година, когато са били 195 дела и са имали значителен 
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ръст спрямо 2009, когато са били само 48. 
Частните наказателни дела-разпити имат незначително 

увеличение с 6 дела спрямо  през 2010г.,  срещу 56 дела за 2009г. 
Преустановена е тенденцията на значително увеличение. Тези дела  
бележат устойчивост. 

Съгласно чл.15 от Закона за специалните разузнавателни средства, 
Председателят на Окръжния съд и упълномощеният от него зам. 
председател са дали 116 писмени разрешения за ползване на 
специални разузнавателни средства по писмени искания на органите 
по чл.13 и 15 от ЗСРС и са направили един отказ. Като цяло исканията 
са били законосъобразни и добре обосновани. Издадени са 29 
разпореждания за унищожаване на събрана информация по описаните 
по-горе искания и са получени 19 веществени доказателствени 
средства, както и 76 доклада след прекратяване на прилаганото 
разузнавателно средство.  

През отчетната година в ОС- Ловеч са стояли за разглеждане 
общо 663 първоинстанционни дела, от които 86 са били висящи към 
01.01.2011г.  и  577 новообразувани. 

Наблюдава се следното съотношение, съпоставено с данните за 
2010 и 2009 год.: 

 
Година Видове дела 2011г. 2010г. 2009г. 

Гр.дела 107 124 118 
Адм.дела 15 18 24 
Ч. гр. Дела 131 124 114 
Търговски дела  78 82 48 
Фирмени дела 17 22 40 
НОХД 46 43 61 
Административно наказателен х-тер дела 2 - - 
Ч.нак. дела I инстанция 214 359 373 
Ч.нак.дела Разпити 53 116 99 
Общо 663 888 877 

 
Сравнителният анализ сочи на намаление на общия брой на 

разгледаните първоинстанционни дела през отчетната година  спрямо 
предходните две години. Намаление има на гражданските дела първа 
инстанция, на търговските и фирмени дела, на частните наказателни 
дела първа инстанция и частни наказателни дела-разпити, и то се 
дължи на намаленото постъпление на тези дела. Незначително е 
увеличението при частните граждански дела, наказателните общ 
характер дела. Забелязва се известна тенденция на намаляване броя 
на граждански дела – през отчетния период са със 17 по-малко от 2010 
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год. и с 59 – по-малко от 2009 год., сравнителна устойчивост на 
постъплението на търговски дела – само с 4 по-малко спрямо 
предходната година. Установява се тенденция на постепенно 
увеличение постъплението на частни граждански дела /разглеждане на 
жалби против откази за вписване на Агенцията по вписванията, 
искания за допускане на обезпечение по бъдещи искове по чл.390 от 
ГПК /. Видно е почти двойно намаление броя на частните наказателни 
дела за разлика от предходните две години, когато броят им е бил 
почти равен. 

Ловешкият окръжен съд е разгледал 107 граждански дела първа 
инстанция, свършил е  от тях 66 дела, от които в срок до три месеца-36 
дела или това е 55. През отчетната година е налице  снижаване на 
бързината на правораздаване по този вид дела с оглед на сравнението 
с предходните години- 76% през 2009г. и 73% през 2010г. 

По предмет разгледаните граждански дела първа инстанция се 
делят, както следва: искове по СК – 15 дела / констатира се значително 
намаление на постъпленията на тези дела - с 27 дела по-малко спрямо 
предходната година /; 7 дела са за произход, едно за прекратяване на 
осиновяване, и 6 – за осиновяване / през 2011 год. са разгледани 31 
дела за осиновяване /; искове за поставяне под запрещение – 10 броя 
– с четири повече от предходната година; облигационни искове – 37 
дела / намаление с 36 дела спрямо предходната 2010 год. /, като 8 от 
тях са заведени от или срещу търговци. По 7 дела /с четири по-малко 
спрямо предходната година / са разглеждани искове за непозволено 
увреждане, обикновено заведени след влизане в сила на присъди по 
наказателни дела. През отчетната година продължи тенденцията за 
увеличение на делата за обявяване на несъстоятелност – 24 дела при 
15 отчетени за 2010 год., 12 - за 2009 и 4 за 2008 год. Това увеличение 
на постъплението неминуемо се дължи на икономическите условия, 
все по-честото изпадане на търговските дружества в трайна 
задлъжнялост и невъзможност да развиват производствения процес; 
искове по Търговския закон – 43 дела, от които само едно по чл.74 от 
ТЗ; вещни искове – 8 / с 4 по-малко спрямо предходната година /. Тези 
дела обикновено засягат значителни имуществени интереси, 
представляват правна и фактическа сложност. На производство през 
2011 год. са били общо 7 дела, заведени от Комисията за установяване 
на имущество, придобито от престъпна дейност. През отчетната 
година са разглеждани и пет дела по Закона за обезщетяване от 
държавата на вреди, причинени на граждани. 

Със съдебен акт по същество са решени 45 граждански дела 
първа инстанция  и 21 дела  са били прекратени.  

Останали са несвършени в края на периода 41 дела, което 
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представлява 38.31% спрямо всичките дела за разглеждане от този 
вид. Проведени са 198 заседания. Обжалвани са 17 акта. 

През отчетната година в Ловешкия окръжен съд са разгледани 15 
административни дела, които са останали несвършени от предходни 
години. От тях свършени са 4 дела със съдебен акт по същество. 
Останали са висящи в края на годината 11 дела.  Отчита се в доклада 
на Окръжен съд-Ловеч, че Административните дела, доколкото са 
разглеждани от съдиите при Ловешкия окръжен съд, са дела, останали 
несвършени поради това, че са били спрени или са били върнати за 
ново разглеждане от Върховния административен съд. От останалите 
висящи към 01.01.2011 год. 15 дела, 13 са били спрени на основание 
чл.182 ал.1 б.”д” от ГПК / отм. / до влизане в сила на съдебния акт по 
н.о.х.дело № 145/2006 год. / дело за престъпления в ТЕЛК – Ловеч /. 
След влизане в сила на присъдата на 15.07.2011 год. производството 
по делата е било възобновено.  

В Окръжен съд-Ловеч са разгледани 131 частни граждански дела 
първа инстанция, от тях 1 дело  по молба за бавност.  Свършени  са 
129 дела, като 128 са в срок до три месеца.Висящи в края на периода 
са останали 2 дела. Със съдебен акт са решени 92 дела, а 37 са били 
прекратени.  

Ловешкият окръжен съд е разгледал 78 търговски дела първа 
инстанция, свършил е 60 дела, от които 39 в срок до три месеца-
65%.Със съдебен акт по същество са приключили 52 дела и 8 са били 
прекратени. Останали са висящи 18 дела. Обжалвани са 22 съдебни 
акта. 

През отчетната година са разгледани и решени 17 фирмени 
дела. 

Ловешкият окръжен съд е разгледал 46 наказателни общ 
характер дела първа инстанция. 

По видове престъпления наказателните първа инстанция дела 
за разглеждане през 2011 год. се делят, както следва: 

Най-голям е делът на разглежданите дела за общоопасни 
престъпления – общо 16 дела / с четири по-малко спрямо 2010 год. /. 
От тях 9 дела са за транспортни престъпления, от които 4 дела по 
чл.343, ал.1, б.”в” от НК за причиняване на смърт и 5 дела – по чл.343, 
ал.3, б.”б” и ал.4 от НК за причиняване на смърт в пияно състояние или 
на смърт и телесни повреди на повече от едно лице; седем дела за 
разпространение на наркотични вещества. 

Следващ е делът на престъпленията против собствеността – 
общо 13, от тях 7 са за грабеж по чл.199 от НК, едно – за престъпление 
по чл.212, ал.5 от НК, четири – за престъпление по чл.213а, ал.2, т.5 от 
НК във връзка с чл.142, ал.2, т.т.2 и 6 от НК.  
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Делата за престъпления против личността са били общо 8, от 
които три за престъпления по чл.115 – 118 от НК, две – за опит за 
убийство, едно за отвличане на лице с цел лишаване от свобода по 
чл.142 от НК. 

През годината са разглеждани 5 дела за престъпления против 
стопанството – против паричната и кредитната система – четири дела 
за престъпления по чл.252 от НК / две приключили / и две дела висящи 
към края на отчетния период, едно дело за престъпление по чл.249, 
ал.1 от НК; по реда на глава 27 от НПК беше разгледано дело за 
престъпление по чл.248а от НК – престъплението извършено през 
2008 год. – преди изменението от 2010 год., когато бяха завишени 
санкциите; 

През отчетната година е разгледано 1 дело за престъпление 
против данъчната система – по чл.255 от НК, и е постъпило с 
постигнато споразумение едно дело за престъпление по чл.282 от НК. 

Внесено е за втори път, след като с разпореждане на  съдия-
докладчик е било прекратено и върнато на прокурор дело за 
престъпление по чл.321 и чл.282 от НК – висящо към момента. 
Определено  е  като дело от особен обществен интерес, тъй като е 
свързано с дейността на Общинска земеделска служба / бивша 
поземлена комисия / - гр.Троян, обект на престъпление са голямо 
количество земеделски земи, посегателствата са придобила широка 
обществена разгласа, засегнали са множество граждани на 
територията на общината.  

Не е имало постъпления на дела за подкупи. 
От разгледаните 46 нохд са свършени 38 дела, от тях 34 са 

приключили в срок до три месеца-89%. В сравнение с предходните 
години е запазена тенденцията за бързина на правораздаване по този 
вид дела. Със съдебен акт по същество са приключили 17 нохд. В 
отчетния доклад на Ловешкия окръжен съд е посочено, че през 
отчетната година 3 дела – 7,89 % от свършените наказателни общ 
характер дела, са разгледани за срок над три до 6 месеца и едно дело 
– 2,63 % е разгледано за срок над една година. При анализ на 
причините за това, се установява, че и трите дела са за транспортни 
престъпления и се е налагало повторни тройни, повторни петорни 
експертизи, последно от вещи лица при Техническия университет – 
София. 

От приключилите 38 наказателни общ характер дела по 17 дела е 
постановена присъда, което съставлява 44,74 %. По 16 дела / 42,11% 
от приключилите дела / е било постигнато споразумение, одобрено от 
съда, като по осем дела споразумението е било постигнато в съдебна 
фаза. 
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По реда на чл.381 – 384 от НПК са приключили дела за 
престъпление: за грабеж при условията на чл.199 от НК – 6 дела, едно 
дело за отвличане на лице от женски пол по чл.142, ал.1 от НК, едно 
дело за рекет по чл.213 а, ал.3, т.7 от НК, едно дело за престъпление 
по чл.252 от НК, едно дело за престъпление против паричната и 
кредитната система, едно дело по чл.282 от НК, две дела за причинена 
смърт по транспортни престъпления и четири дела – за притежаване 
на наркотични вещества с цел разпространение. Внесено е било на 
26.04.2011 год. споразумение с четири обвиняеми лица за 
престъпление по чл.199 от НК, което с определение от 03.05.2011 год. 
съдията докладчик отказа да одобри. Впоследствие по образуваното 
въз основа на внесения обвинителен акт НОХД № 266/2011 год. беше 
одобрено постигнатото в съдебно заседание споразумение, но при 
промяна в наложените наказания.  

Постановени са 6 съдебни актове след провеждане на съкратени 
производства / 35,29 % от делата с постановени присъди / – по три 
дела за престъпления против личността и за престъпление против 
паричната и кредитна система – чл.252 от НК, за транспортно 
престъпление и за разпространение на наркотици – по едно дело. 

Прекратени са 21 дела, от които 16 със споразумения по чл.382 
от НПК. Четири дела са върнати за доразследване и едно дело е 
прекратено по други причини. Висящи в края на периода са останали 8 
нохд първа инстанция или това е 17.39% спрямо делата за 
разглеждане през годината от този вид. Отбелязано е в доклада на 
окръжния съд, че от висящите дела, четири са образувани по внесени 
след 15.11.2010 год. обвинителни актове.  

През 2011год. са осъдени с влезли в сила съдебни актове общо 
43 лица, като 25 от тях са осъдени по дела, образувани през отчетната 
година. По одобрени от съда споразумения са осъдени 21 лица. 
Останалите 22 лица са осъдени с влезли в сила присъди. От 
осъдените лица /три от които непълнолетни/, на 31 лица е наложено 
наказание лишаване от свобода до 3 години и на 22 от тях 
изпълнението е било отложено на основание чл.66 от НК. На 8 лица е 
наложено наказание лишаване от свобода над 3 до 10 години, на 2 – 
наказание лишаване от свобода над 10 до 30 години. На 16 осъдени са 
наложени и друг по вид наказание. 

През отчетната година съдиите при Ловешкия окръжен съд не са 
постановявали оправдателна присъда. 

 През годината не е имало постъпление на дела от включените в 
решението на ВСС дела, които съставляват по своя характер особено 
засилен обществен интерес.  

През отчетната година съдиите от Ловешкия окръжен съд са 
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разгледали 214 частни наказателни дела първа инстанция.От тях са 
свършени 214 дела, всичките в срок до три месеца-100%. Със съдебен 
акт са приключили 212 дела, а две са били прекратени.  

През отчетната година частните наказателни дела –разпити са 53 
и всичките са свършени. 

В района на съда е Затворът – гр.Ловеч, което води до 
допълнителни задължения за наказателните съдии. На всеки четен 
месец протичат заседания за условно предсрочно освобождаване на 
лишени от свобода. През 2011 год. са освободени 64 лица, като по 
отношение на 32 от тях са постановени пробационни мерки на 
основание чл.70, ал.6 от НК, обикновено по предложение на вносителя 
на предложението –при сравнително по-голям остатък от 
определеното наказание, при наличие на риск да не се адаптират 
осъдените след продължително изолиране от обществото, при 
осъдени за разпространение, държане и употреба на наркотици. 
Съдиите са приемали, че постановените пробационни мерки – 
задължителна регистрация на адрес и задължителни периодични 
срещи с пробационен служител биха могли да спомогнат за 
вграждането в обществото на лишените за продължително време от 
свобода. Отказано е по отношение на 9 лица условно предсрочно 
освобождаване. В тези случаи съдията докладчик е приел, че когато 
неизтърпеният остатък от определеното с присъда наказание е висок, 
не може още да се приеме, че са налице изискванията за условно 
предсрочно освобождаване, обикновено за изключително тежки 
престъпления, освобождаването с по-голям остатък неизтърпявано 
наказание би могло да се приеме, като преразглеждане на издадения 
осъдителен съдебен акт. 

След влизане в сила на Закона за изпълнение на наказанията и 
задържането под стража на 01.06.2009 год. 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 или затвор по чл.64, 
ал.2 и ал.4 от ЗИНЗС. През 2011 год. са разгледани 15 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 
четири предложения от ОС “Изпълнение на наказанията” – Ловеч за 
замяна на постановени наказания „пробация” с лишаване от свобода. 

Голяма по обем е работата по частните наказателни дела по реда 
на чл.243, ал.6 и ал.7 от НПК – разглеждане жалби против 
постановленията на прокурори при Окръжна прокуратура – Ловеч за 
прекратяване на наказателни производства. Събраните на 
досъдебното производство доказателства по някои от делата са 
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многобройни, обемни, изискват много време за запознаване и 
обсъждане приетите фактически положения и правни изводи. 
Разгледани са общо 16 такива дела, като са били отменени 9 
постановления и са потвърдени 5 постановления на прокурори, по 
едно дело е допуснато изменение на постановлението и едно дело е 
прекратено. По 5 от делата Апелативният съд – гр.В.Търново се е 
произнесъл по частни жалби и частни протести, като е потвърдил 2 
определения на съдиите при Ловешкия окръжен съд, три определения 
са отменени. 

През отчетната година съдът е бил сезиран с 2 европейски 
заповеди за арест.  

През отчетната година от Ловешкия окръжен съд  са приведени в 
изпълнение 32 присъди по отношение на 43 лица. Именно в тази 
крайна фаза от наказателния процес могат да се изведат обосновани 
изводи за действително наказаната престъпност и разглеждане на 
делата в разумни срокове в съответствие с чл.6, т.1 от Европейската 
конвенция за правата на човека. 

При анализ по данните за приведените в изпълнение присъди, се 
установява, че престъпленията, за които са осъдени само 8 лица с 
влязъл в сила през 2011 год. съдебен акт, са извършени през тази 
година, 22 лица са осъдени за престъпления, извършени през 2010 
година, 4 – за престъпления, регистрирани през 2009 год., 3 – през 
2008 год., 1 – през 2006 год. и пет – за престъпления, извършени до 
04.07.2005 год. 

Съдебните производства, по които са постановени приведените в 
изпълнение съдебни актове, са образувани, както следва: през 2011 
год. – 19 дела по отношение на 26 лица, през 2010 год. – 9 дела по 
отношение на 9 лица, през 2009 год. – 2 дела по отношение на две 
лица, през 2008 год. – 1 дело по отношение на едно лице и едно дело 
по отношение на пет лица е образувано през 2006 год. / НОХД № 
145/2006 год. за престъпления в ТЕЛК /. 

От приведените в изпълнение съдебни актове, 16 са по одобрени 
споразумения по отношение на 22 лица, от които 7 лица осъдени за 
престъпления, извършени през 2011 год., 15 – за престъпления, 
извършени през 2010 год. Тези данни налагат извода, че 
производството по реда на чл.381 – 384 от НПК способства за 
своевременно наказване на престъпните прояви.  

Председателят на съда, в негово отсъствие – 
зам.председателите са издали общо 63 разрешения за използване на 
СРС / с 42 по-малко спрямо предходната година /, по отношение на 35 
лица като 34 са по искане на прокуратурата във връзка с образувани 
досъдебни производства, 24 – по искане на ОД на МВР, 2 – по искане 
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на ДАНС и 3 – по искане на ГДБОП. По отношение на 5 лица е искано 
по едно продължение, за едно лице е искано използване на 5 вида 
СРС, след което е искано продължение на две от тях.  

По отношение на 5 лица, за които е дадено разрешение за 
използване на СРС, материалите са послужили за изработване на 
веществени доказателствени средства, които са приети като 
доказателства в наказателните производства.  

 
През отчетната година в ОС - Плевен са стояли за разглеждане 

общо 1451 първоинстанционни дела, от които 239 са били висящи към 
01.01.2011г. и 1178 новообразувани. 

Наблюдава се следното съотношение, съпоставено с данните за 
20109 и 2009год.: 

Година Видове дела 2011г. 2010г. 2009г. 
Гр.дела 251 253 206 
Адм.дела 0 2 6 
Ч. гр. дела 17 23 20 
Търговски дела 386 368 378 
Фирмени дела 40 43 52 
НОХД 156 182 180 
Административно наказателен х-тер дела 13 - - 
Ч.нак. дела I инстанция 489 238 465 
Ч.нак.дела Разпити 99 402 129 
Общо 1451 1511 1438 

 
Сравнителният анализ сочи намаление на делата първа 

инстанция, разгледани през отчетната година с 60 дела в сравнение с 
предходната 2010г. В сравнение с предходната година е налице 
намаление на гражданските дела първа инстанция, на фирмените 
дела, на наказателните общ характер дела и на частните наказателни 
дела-разпити. Намалението  се дължи на намаленото постъпление на 
дела от този вид. Увеличение бележат търговските дела и частните 
наказателни дела първа инстанция.  

През отчетната 2011 г. Плевенският окръжен съд е разгледал 
251 граждански дела – първа инстанция, свършил е 185 дела, от които 
154 в срок до три месеца – 83%. Запазен е процента, постигнат през 
предходната година-също 83%, при 66% за 2009г. Със съдебен акт по 
същество са приключили 131 граждански дела, а производството по 54 
дела е било прекратено. Останали са несвършени в края на отчетния 
период 66 дела, което съставлява 26.29% от разглежданите дела от 
този вид.  Обжалвани са 48 съдебни акта.  

Пред Плевенския окръжен съд през отчетната година не са 
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стояли на разглеждане административни дела.  
Частни граждански дела – първа инстанция, в Окръжен съд 

Плевен са разгледани 17 дела, от които 1  по молба за бавност. 
Свършени са 16 дела, всичките  в срок до три месеца. Със съдебен акт 
по същество са приключили 14 дела, а 2 са прекратени.  
Окръжен съд гр. Плевен е разгледал 386 търговски дела – първа 
инстанция, свършил е 288, от които 246 в срок до три месеца – 85%. В 
сравнение с предходната година е налице увеличаване бързината на 
правораздаване по този вид дела от 72% на 85%. Наблюдава се 
устойчива тенденция за увеличаване броя на решените в срок до три 
месеца дела от този вид, като особено прави впечатление 
увеличението с 13 % на решените търговски дела. Едновременното 
увеличения на броя на свършените търговски дела и съществено 
подобряване процента на свършените в тримесечен срок води до 
извода за повишено натоварване в работата на съдиите разглеждащи 
този вид дела, в сравнение с предходните години.  

Със съдебен акт по същество са приключили 222 дела, а 
производството по 66 дела е прекратено. В края на периода са 
останали висящи 98 дела. Обжалвани са били съдебните актове по 107 
дела.  

Плевенският окръжен съд през отчетната година е разгледал 40 
фирмени дела, свършени са в срок до три месеца. 

Плевенският окръжен съд е разгледал 156 наказателни дела – 
първа инстанция, свършил е 120, от  които 77 в срок до три месеца – 
64 %. В сравнение с предходната  година има снижаване на бързината 
на правораздаване по този вид дела, когато процента е бил 72%. Със 
съдебен акт по същество са приключили 71 наказателни общ характер 
дела, а са прекратени 49, от тях със споразумение  по чл.382 от НПК-2 
дела и със споразумение по чл.384 от НПК-16 дела.  

През отчетния период в съда са разгледани и решени общо 23 
наказателни дела по реда на глава 27 НПК „Съкратено съдебно 
следствие в производството пред първата инстанция”, от тях няма по 
реда на глава ХХVІ НПК „Разглеждане на делото в съда по искане на 
обвиняемия”, 17 дела по реда на глава 29 НПК „Решаване на делото 
със споразумение” и 3 наказателно дело по реда на глава 24 НПК 
„Бързо производство”. 
 В Окръжен съд-гр.Плевен като цяло не се наблюдава значително 
забавяне на производството по наказателни общ характер дела. 
Причините за забавяне на производството по някои от тях се изразяват 
в нередовното призоваване  на страните и свидетелите по делата, в 
неявяването по уважителни причини в съдебно заседание на 
подсъдими и техните защитници, а по дела, които представляват 
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фактическа и правна сложност – в необходимостта да се събират и 
проверяват нови доказателства, да се призовават голям брой 
свидетели и вещи лица. Особени проблеми има по делата, по които 
вещите лица са от НИКК-гр.София. Съществено забавяне се получава 
по делата, по които се извършват следствени действия по делегация в 
чужбина или се призовават лица.  
 Според анализа в доклада на Окръжен съд-Плевен намалението 
на процента на свършените в 3-месечен срок дела е обяснимо със 
същественото намаление на приключилите при съкратено съдебно 
следствие от 30 на 23 дела и споразумения от 21 на 17 дела, както и 
изключването на съдия Цезарина Йосифова от разпределението на 
делата на 29.09.2011г. поради предстоящо излизане в продължителен 
отпуск. 

Върнати са за доразследване 17 дела.  Останали са 
несвършени в края на периода 36 дела, което съставлява 23.08% от 
разглежданите дела от този вид. Обжалвани са 45 дела.  

Представени по глави от НК и текстове наказателните дела първа 
инстанция са: 

През 2011 г. са стояли за разглеждане общо 32 дела за 
престъпления по глава ІІ от НК „Престъпления против личността”, от 
които 8 дела са останали несвършени в началото на отчетния период, 
а 24 дела са новообразувани. 
 От стоящите за разглеждане през 2011 г. 32 дела за 
престъпления по глава ІІ от НК 15 дела са за довършени убийства по 
чл. 115 – 118 НК, 5 дела са за опити за убийства по чл. 115 – 118 НК, 7 
дела са за престъпления по чл. 123 НК – причиняване на смърт по 
непредпазливост, 3 дела са за престъпления по чл. 142 НК – отвличане 
на лица и 2 дела са за престъпления по чл. 149, ал. 5 НК – блудство. 
 През 2011 г. са стояли за разглеждане общо 42 дела за 
престъпления по глава V НК „Престъпления против собствеността”, от 
които 9 дела са останали несвършени в началото на отчетния период, 
а 33 дела са новообразувани. 
 От стоящите за разглеждане 42 дела за престъпления по глава V 
НК 31 дела са за грабежи по чл. 199 НК, 4 дела са за присвояване по 
чл. 203 и чл. 206, ал. 4 НК и 7 дела са за изнудване по чл. 213 а, ал. 3 и 
ал. 4 и чл. 214, ал. 2 НК. 
 През 2011 г. са стояли за разглеждане общо 15 дела за 
престъпления по глава VІ от НК „Престъпления против стопанството”, 
от които 6 дела са останали несвършени в началото на отчетния 
период, а 9 дела са новообразувани. 
 Петнадесетте дела за престъпления по глава VІ НК, които са 
стояли за разглеждане през 2011 г. са за престъпления против 
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паричната и кредитната система – чл. 243 – 250 НК. 
 През 2011 г. са стояли за разглеждане 19 дела за престъпления 
по глава VІІ от НК „Престъпления против финансовата, данъчната и 
осигурителната системи”, от които 8 дела са останали несвършени в 
началото на отчетния период, а 11 дела са новообразувани. 
 Стоящите за разглеждане  дела за престъпления по глава VІІ НК 
са за престъпления по чл. 255 – 257 НК – укриване и не плащане на 
данъчни задължения. 
 През 2011 г. са стояли за разглеждане общо 13 дела за 
престъпления по глава VІІІ от НК „Престъпления против дейността на 
държавни органи и обществени организации”, от които 2 дела са 
останали несвършени в началото на отчетния период, а 11 дела са 
новообразувани. 
 От стоящите за разглеждане през 2011 г.  дела за престъпления 
по глава VІІІ от НК 4 дела са за престъпления по служба с цел облага – 
чл. 282 – 283 а НК, 2 дела са за пасивен подкуп по чл.301-303 от НК, 3 
дела са за активен подкуп по чл. 304, ал. 1 и ал. 2 НК и 2 дела по 
чл.304а от НК. 
 През 2011 г. в Плевенския окръжен съд са стояли за разглеждане 
общо 3 дела за престъпления по глава ІХ от НК „Документни 
престъпления” – по чл.308-319 от НК, като едно дело е 
новообразувано. 
 През 2011 г. в Плевенски окръжен съд няма постъпили дела по 
глава ІХа „Компютърни престъпления” – чл.319а-319е от НК. 
 През 2011г. в Плевенския окръжен съд са стояли за разглеждане 
общо 3 дела за престъпления по глава Х от НК „Престъпление против 
реда и общественото спокойствие”, от които 2 са останали несвършени 
в началото на отчетния период, а 1 е новообразувано.    
 През 2011 г. в Плевенския окръжен съд са стояли за разглеждане 
общо 29 дела за престъпления по глава ХІ от НК „Общоопасни 
престъпления”, от които 7 дела са останали несвършени в началото на 
отчетния период, а 22 дела са новообразувани. 
 От стоящите за разглеждане дела за престъпления по глава ХІ 
НК, едно дело е постъпило по чл.330 ал.2 и 3 от НК – палеж, 6 дела са 
по чл.342 от НК – смърт и телесна повреда в транспорта, 13 дела са за 
престъпления по чл. 343, ал. 1, буква „в” НК – причиняване на смърт в 
транспорта, 1 дело е за престъпление по чл. 343, ал. 3, буква „б” и ал. 4 
– причиняване на смърт в пияно състояние, 8 дела са за престъпления 
по чл. 354 а, чл. 354 б и чл. 354 в, ал. 2 – 4 НК. 

През 2011 г. в Плевенския окръжен съд са влезли в сила 104 
присъди, от които 96 осъдителни и 8 оправдателни. Съдени са общо 
133 лица и са оправдани 11 от тях. Общо са осъдени 101 лица. 
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През 2010 г. в Плевенския окръжен съд са влезли в сила 83 
присъди, от които 73 осъдителни и 10 оправдателни. Съдени са общо 
147 лица и са оправдани 14 от тях. Общо са осъдени 133 лица. 
 През 2009 г. в Плевенския окръжен съд са влезли в сила 94 
присъди, от които 76 осъдителни и 18 оправдателни. Осъдени са общо 
128 подсъдими и са оправдани 22 подсъдими. 
 Налице е намаление на броя на осъдените лица с 32-ма души в 
сравнение с 2010 г., с 27 души в сравнение с 2009 г. 
 Наблюдава се устойчива тенденция за запазване броя на 
оправданите лица като абсолютна величина, но през 2011г. са 
намалели с 3 лица в сравнение с 2010г. 
 Налице е съществено намаление на оправдателните присъди от 
23,7% през 2009г. на 13,6% през 2010г. и съответно 8,3% за 2011г. 
  Структура на наказаната престъпност с влезли в сила присъди: 
  Глава ІІ от НК „Престъпления против личността”: 
 През отчетната година са стояли за разглеждане общо 32 дела, 
решени с присъда, прекратени и свършени със споразумение са 25 
дела. 
 През 2011 г. са влезли в сила осъдителни 17 присъди за 
престъпления по глава ІІ от НК, от които 5 осъдителни присъди за 
довършено убийство по чл. 115-118 НК, 2 осъдителни присъди за 
причиняване на смърт по непредпазливост – чл. 123 НК, 2 осъдителни 
присъди за отвличане на лица по чл. 142 НК и 4 осъдителни присъди 
за блудство по чл. 149, ал. 5 НК.  
 През отчетния период за престъпления по глава ІІ от НК са 
осъдени 15 подсъдими, а са оправдани 4 подсъдими. 
 От осъдените подсъдими на лишаване от свобода до 3 години са 
осъдени 11 лица, на лишаване от свобода от до 3 до 10 години е 
осъдено 1 лице, на лишаване от свобода от 10 до 30 години са 
осъдени 3 лица, а на доживотен затвор няма. Спрямо 5 подсъдими е 
приложено условно осъждане. 
 За довършени убийства по чл. 115-118 НК са осъдени 7  
подсъдими, за опит за убийство по чл. 115-118 НК са осъдени 2 
подсъдими, за причиняване на смърт по непредпазливост – чл. 123 НК 
са осъдени 3 подсъдими, за блудство по чл. 149, ал. 5 НК са осъдени 3 
подсъдими и за отвличане на лица няма осъдени лица. 
 Глава V от НК „Престъпления против собствеността”: 
 През отчетната година са стояли за разглеждане 42 дела за 
престъпления по глава V от НК. Решени с присъда по същество и 
прекратени и свършени със споразумение са 26 дела. 
 През 2011 г. за извършени престъпления по глава V от НК са 
влезли в сила 22 осъдителни присъди и една оправдателна – 16 
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присъди за грабежи по чл. 199 НК, 1 осъдителна и 1 оправдателна по 
чл.203, 206, ал.4 НК и 5 осъдителни за изнудване по чл.213а, ал.3 и 4, 
чл.214 ал.2 от НК.  

През отчетния период са осъдени 35 подсъдими, а 2 подсъдими 
са оправдани. 
 От осъдените подсъдими 20  лица са осъдени на лишаване от 
свобода до 3 години, 13 лица са осъдени на лишаване от свобода от 3 
до 10 години, няма лица са осъдени на наказание от 10-30 години 
лишаване от свобода, доживотен затвор и други наказания. По 
отношение на 11 подсъдими е приложено условното осъждане. 
 Глава VІ от НК „Престъпления против стопанството”: 
 През 2011г. са стояли за разглеждане 15 дела за престъпления 
по глава VІ от НК – всички за престъпления против паричната и 
кредитната система. Прекратени и решени със споразумение са 2 
дела. Осъдени са 15 лица. От осъдените подсъдими на 11 лица е 
наложено наказание лишаване от свобода до 3 години, а на 2 лица е 
наложено друго наказание. Спрямо 10 лица е приложено условното 
осъждане. 
 Глава VІІ от НК „Престъпления против финансовата, данъчната и 
осигурителната система”: 
 През отчетния период са стояли за разглеждане 19 дела за 
престъпления по глава VІІ от НК. Решени с присъда по същество, 
прекратени и свършени със споразумение са 17 дела. 
 През 2011 г. са влезли в сила 15 осъдителни присъди за 
престъпления по чл. 255-257 НК – укриване и неплащане на данъчни 
задължения. Осъдени са 12 подсъдими и са оправдани 3 подсъдими. 
От осъдените подсъдими 10 са осъдени на лишаване от свобода до 3 
години, 1 лице е осъдено на наказание лишаване от свобода от 3-10 
години, а на 1 лице е наложено друго наказание. От осъдените на 7 
лица е отложено изтърпяването на наказанието лишаване от свобода.  
 Глава VІІІ от НК „Престъпления против дейността на държавни 
органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични 
функции”: 
 През 2011 г. са стояли за разглеждане 13 дела за престъпления 
по глава VІІІ от НК. Решени с присъда по същество, прекратени и 
свършени със споразумение са 10 дела. 
 През отчетния период са влезли в сила 10 присъди за 
престъпления по глава VІІІ от НК – 3 осъдителни присъди за подкуп по 
чл. 304, ал. 1 и ал. 2 НК и 1 по чл.304а от НК – подкуп на длъжностно 
лице, заемащо отговорно служебно положение. 
 През 2011 г. за престъпления по глава VІІІ от НК са осъдени 8 
подсъдими, а 5 са осъдени по споразумение по чл.381-384 от НПК. На 
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3 лица е наложено наказание лишаване от свобода до 3 години, с 
приложение на чл.66 от НК, а на други 5 е наложено друго наказание. 
 Глава ІХ от НК „Документни престъпления”: 
 През 2011г. са разгледани 3 дела и няма влезли в сила 
осъдителни присъди. 
 Глава Х от НК „Престъпления против общественото спокойствие”: 
 През 2011 г. са стояли за разглеждане 3 дела за престъпления по 
глава Х от НК. Решени дела с присъда по същество и прекратени и 
решени със споразумение няма. 
 През отчетния период няма влезли в сила осъдителни присъди за 
престъпления по тази глава, с които да са осъдени подсъдими и няма 
оправдани подсъдими.  
 Глава ХІ от НК „Общоопасни престъпления”: 
 През 2011 г. са стояли за разглеждане 29  дела за престъпления 
по глава ХІ от НК. Решени с присъда по същество и прекратени и 
решени със споразумение са 27 дела. 
 През отчетния период са влезли в сила 26 присъди за 
престъпления по глава ХІ от НК –  6 осъдителни  и 2 оправдателни 
присъди за престъпления по чл. 343, ал. 1, буква „в” НК, 1 осъдителна 
присъда за престъпления по чл. 343, ал. 3, буква „б” и ал. 4 НК, 8 
осъдителни  присъди за престъпления по чл. 354 а, б и чл. 354 в, ал. 2-
4 НК, 1 присъда за палеж по чл.330, ал.2 и 3 от НК и 8 по чл.342 от НК- 
смърт и телесна повреда в транспорта.  
 През 2011 г. за престъпления по глава ХІ НК са осъдени 29 
подсъдими, а 2 подсъдими са оправдани. 
 От осъдените подсъдими 14 лица са осъдени на лишаване от 
свобода до 3 години, от които 7 са осъдени условно, а на 2 лица са 
наложени други наказания, като за 11 лица е постигнато споразумение. 
  7 подсъдими са осъдени, а 2 подсъдими са оправдани за 
извършени престъпление по чл. 343, ал. 1, буква „в” НК, 1 подсъдим е 
осъден за престъпления по чл. 343, ал. 3, буква „б” и ал. 4 от НК, 2 
подсъдими са осъдени и на 6 лица е наложено наказание по чл.381-
384 от НПК за престъпления по чл. 354 а, б и чл. 354 в, ал. 2-4 НК и 7 
подсъдими са осъден по чл.342 от НК, а 1 лице е осъдено по чл.330, 
ал.2 и 3 от НК. 
 През отчетната година са влезли в сила общо 104 присъди – 96 
осъдителни и 8 оправдателни. Осъдени са общо 101 лица, а 11 лица са 
оправдани. Има 21 повече влезли в сила присъди в сравнение с 2010г., 
но осъдените лица са с 32 по-малко.  
 През 2011 г. в Плевенския окръжен съд има две решени с влязла 
в сила присъда наказателни дела, които са от особен обществен 
интерес.  
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През отчетната година съдиите от Плевенския окръжен съд са 
разгледали 489 частни наказателни дела първа инстанция.От тях са 
свършени 474 дела, а в тримесечен срок-466 дела-98%. Със съдебен 
акт са приключили 465 дела, а 9 дела са били прекратени. Частните 
наказателни дела първа инстанция през отчетната година бележат 
голямо увеличение в сравнение с предходната година, когато на 
разглеждане са били 238 дела. Увеличението е с 251 дела. В доклада 
на Плевенския окръжен съд не се посочва кои от частните наказателни 
дела са се увеличили. 

През отчетната година частните наказателни дела –разпити са 99 
броя. Този вид дела значително е намалял през отчетната година в 
сравнение с предходните две години, когато тези дела са били 402 за 
2010г. и 129 за 2009г.  
 През 2011г. административният ръководител и заместниците му 
са дали 369 броя разрешения за използване на специални 
разузнавателни средства. 
 През 2011г. в Плевенски окръжен съд са постъпили 53 броя 
изготвени веществени доказателствени средства по издадени 
разрешение за използване на специални разузнавателни средства.   
    
 През отчетната година в ОС - Русе са стояли за разглеждане 
общо 1153 първоинстанционни дела, от които 201 са били висящи към 
01.01.2011 г. и 952 новообразувани. 

Наблюдава се следното съотношение, съпоставено с данните за 
2010 и 2009 год.: 

 
Година Видове дела 2011г. 2010г. 2009г. 

Гр.дела 307 262 221 
Адм.дела 1 2 5 
Ч. гр. дела 86 97 143 
Търговски дела  327 332 270 
Фирмени дела 56 65 71 
НОХД 109 107 96 
Административно наказателен х-тер дела 3 - - 
Ч.нак. дела I инстанция 140 195 161 
Ч.нак.дела Разпити 124 231 307 
Общо 1153 1291 1274 

 

Сравнителният анализ сочи намаление на делата първа 
инстанция, разгледани през отчетната година с 138 дела в сравнение с 
предходната 2010г, а в сравнение с 2009г. намалението е с 94 дела. 
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Намаление има при частните граждански дела, търговските 
дела, фирмените, частните наказателни дела и частните наказателни 
дела-разпити. При последните намалението е значително с 107 дела. 
Увеличение има при гражданските дела, но то не е значително. 
Наказателните дела от общ характер запазват устойчивост. 

През отчетната година Русенският окръжен съд е разгледал 307 
граждански дела – първа инстанция. Свършил е 214 дела, от които 140 
в срок до три месеца – 65%. В сравнение с предходната година  се 
констатира снижаване бързината на правораздаване – от 74% за 2010 . 
до 65% за отчетната година, т.е връщане към показания през 2009г. 
резултат-64%. Със съдебен акт по същество са приключили 142 дела, 
а производството по 72 е прекратено. Останали са несвършени в края 
на отчетния период 93 дела, което представлява 30.29% от всички 
разглеждани дела от този вид. Обжалвани са 54 съдебни акта.  

През отчетната година в Окръжен съд Русе е разгледано 1 
административно дело и то е било  свършено през годината.  

Частни граждански дела – първа инстанция, в Окръжен съд Русе 
през отчетната година са разгледани 86, от които 2 са по молби за 
бавност. От тях са свършени 85 в тримесечен срок.  

Окръжен съд Русе е разгледал 327 търговски дела – първа 
инстанция, свършил е 237, от тях 173 в срок до три месеца – 73%. Със 
съдебен акт по същество са приключени 164 дела, а по 73 
производствата са прекратени. Останали са висящи в края на периода 
90 дела. Обжалвани са 70 дела. В сравнение с предходните години е 
налице завишаване бързината на правораздаване по този вид дела – 
от 59% за 2009 г. на решените в тримесечен срок през 64% за 2010г. до 
73% за отчетната година.  

През отчетната година в Русенския окръжен съд са разгледани 65 
фирмени дела. Свършени са 61, всичките в срок до три месеца, и са 
останали висящи 4 дела в края на периода.  

Русенският окръжен съд е разгледал 109 наказателни общ 
характер дела – първа инстанция. Свършил е 102, от които 86 в срок 
до три месеца – 84%. През отчетната година е  снижен с 1%  процента 
на свършените дела в тримесечен срок в сравнение с този през 2010г. 
Със съдебен акт по същество са свършени 49 дела, а прекратените са 
53, от които със споразумение по чл. 382 от НПК – 39 дела,  и  4 дела 
със споразумение по чл.384 НПК, 9 дела са върнати на прокурора за 
доразследване. Налице е увеличение на  броя на делата, по които 
съдебните производства се прекратяват и се връщат на прокурора, тъй 
като за 2009 г. тези дела са 1, за 2010 г. – 3 броя.  

Останали са висящи в края на периода 7 нохд. Обжалвани и 
протестирани са 42.  
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Структурата на постъпилите НОХД по текстовете от НК за 
отчетната година:  

По глава II „Престъпления против личността” – 20  дела, от които 
за убийство по чл.115 – 118 НК – 1 бр., за опит за убийство – 5 бр., за 
причинена смърт поради непредпазливост по чл.123 НК – 7 бр., 
отвличане на лица по чл.142 НК – 4  бр., блудство по чл.149 ал.5  НК – 
1 бр. 

По глава V НК, „Престъпления против собствеността” – 18 бр. 
дела, от които за грабеж – 12 бр., за изнудване/рекет/  – 2 бр. и за 
присвояване – 3 бр.  

По глава VІ „Престъпления против стопанството” – 13 бр. дела, от 
които за контрабанда на наркотични вещества по чл.242 ал.2 и 3 от НК-
1 бр., за престъпления против паричната и кредитна система – 7 бр.и 
престъпления против стопанството – 5 бр. 

По глава VII „Престъпления против финансовата и данъчната 
система” – 9 бр. дела, от които за укриване/неплащане на данъчни 
задължения – 6 броя. 

По глава VIII – „Престъпления против дейността на държавни 
органи, обществени организации и лица изпълняващи публични 
функции” – 7 бр. дела, от които престъпление по служба с цел облага  - 
1 бр., пасивен подкуп на местно длъжностно лице – 1 бр., активен 
подкуп на местно длъжностно лице – 1 бр., активен подкуп на местно 
длъжностно лице по чл. 304а НК – 2 бр.  

По глава ІХ „Документни престъпления” – 2 бр. дела. 
По глава Х „Престъпления против общественото спокойствие” – 7 

бр. дела. 
По глава ХІ „Общоопасни престъпления” – 26 бр. дела, от които 

смърт и телесна повреда в транспорта чл. 342 НК – 3 бр., причиняване 
на смърт в транспорта – 10 бр., причиняване на смърт в пияно 
състояние – 4 бр., по чл.354 а, б и чл.354 в, ал.2-4 НК – 9 бр.  

Най - голям е броят на престъпленията по глава единадесет  - 
общоопасни престъпления – 26 бр. Те представляват 25% от всички 
постъпили наказателни дела от общ характер. Дела по повод отнемане 
на човешки живот са общо 30 бр., като делата за убийство са 13 бр., а 
делата за транспортни престъпления със смъртен резултат са 17 бр. 
Всички те представляват 29% от постъпилите в текущата година 
наказателни дела от общ характер. За сравнение през 2010г. 
убийствата са 7 бр. и дела за транспортни престъпления със смъртен 
резултат са 9 бр., като представляват 18% от общо постъпилите НОХД.  
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Наказателни дела с предмет наркотични вещества през 2011г. са 
9 бр., което сравнено със средното постъпление на този вид дела за 
предходните три години сочи намаление  с 3  дела. 

Наказателни дела с предмет грабеж през 2011г. са 12 бр., което 
сочи  слабо намаление на този вид дела спрямо 2010г., когато делата 
са били 15. 
 Незначително спрямо 2010г е намаляло и постъплението на дела 
с предмет укриване /неплащане/ на данъчни задължения, които за 
2011г са  6 бр.  

През 2011г. свършените с одобрени споразумения дела са общо  
43 бр. и 1 бр. с неодобрено споразумение, производството прекратено 
и делото върнато на Окръжна прокуратура. За сравнение свършените 
нохд с одобрено споразумение през предходните години са 52 броя за 
2010г. и 43 броя за 2009г. 

През 2011г. са влезли в сила 77 бр. присъди и споразумения. 
През 2011г. по правилата на глава 27 от НПК – Съкратено 

съдебно следствие са приключили 13 бр. наказателни дела. За 
сравнение приключените по този ред дела за 2010г. са 13 броя, а за 
2009г.-7 броя. 

През 2011г. 9 бр. наказателни дела от общ характер са 
прекратени и върнати за доразследване на Окръжна прокуратура - 
Русе. През предходните години прекратените производства са били 
съответно: за 2010г.-3 броя, за 2009г.-1 бр. и за 2008г.-5 броя. 
 Прекратените през 2011г. и върнати за доразследване общ 
характер дела са № 816/2010, №  12/2011г., №119/2011г., №214/2011г., 
№273/2011г., № 289/2011г., № 320/2011г., № 534/2011г., и № 576/2011г. 

НОХД 816/10  е върнато  с разпореждане на съдията-докладчик, 
който преценил, че са налице отстраними съществени нарушения на 
процесуалните правила, свързани с правото на защита на обвиняемия. 
За предявяване на разследването не бил призован защитникът му, а 
обвинителния акт съдържал противоречия с постановлението за 
привличане на обвиняемия, включително досежно паричната 
равностойност на престъплението. Разпореждането е влязло в сила на 
24.02.2011 г. и делото върнато на РОП. 

НОХД 12/11 е върното  с разпореждане на съдията-докладчик, 
който преценил, че са налице отстраними съществени нарушения на 
процесуалните правила, свързани с правото на защита на 
обвиняемите. Те се изразявали както в противоречиво съдържание на 
обвинителния акт, и постановленията за привличане, където не били 
описани конкретните действия, с които осъществили престъплението 
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„трафик на хора”. Разпореждането е влязло в сила и делото върнато 
на РОП. 

НОХД 119/11  е върното  с разпореждане на съдията-докладчик, 
който преценил, че са налице отстраними съществени нарушения на 
процесуалните правила, свързани с правото на защита на подсъдимия. 
Делото е за убийство. В обвинителния акт се твърди, че пострадалият 
е намушкан в корема, но няма твърдения, че обвиняемият искал да 
причини смъртта му, което квалифицира извършеното като убийство, а 
не като телесна повреда. 

След отстраняване на тези нередовности делото е подновено в 
НОХД 214/11 но съдията докладчик констатирал други процесуални 
нарушения, които пропуснал в предходното разпореждане  делото 
отново е върното  с разпореждане на съдията-докладчик, който 
преценил, че са налице отстраними съществени нарушения на 
процесуалните правила, свързани с правото на защита на подсъдимия. 
Част от процесуалните действия на досъдебното производство били 
извършени без защитник, въпреки, че според обвинението участието 
на такъв е задължително. Разпореждането е влязло в сила и делото 
изпратено на РОП. 

НОХД 273/11  е върното  с разпореждане на съдията-докладчик, 
който преценил, че са налице отстраними съществени нарушения на 
процесуалните правила, свързани с правото на защита на 
обвиняемите. При описанието на престъплението в постановлението 
за привличане и в обвинителния акт било изписано по различен начин 
качеството в което извършили деянията. Това ограничило правото на 
защита на обвиняемите, които не могли да узнаят обвинението в 
неговата цялост и да организират защитата си. По протест делото е 
изпратено на ВТАС. Разпореждането е отменено и делото върнато за 
продължаване на съдопроиводствените действия. Съдът се е 
произнесъл с присъда на 21.12.2011г.  

НОХД  289/11 е върното  с разпореждане на съдията-докладчик, 
който преценил, че са налице отстраними съществени нарушения на 
процесуалните правила, ограничаващи правата на обвиняемите и 
техните защитници. Конкретно в обвинителния акт липсвали твърдения 
за задружна престъпна дейност, в каквато били обвинени, а също така 
за начина по който е осъществено подбудителството и подпомагането 
на извършителя. Разпореждането е влязло в сила на 15.06.2011г. и 
делото върнато на РОП. 

НОХД 320/11  е върното  с разпореждане на съдията-докладчик, 
който преценил, че са налице отстраними съществени нарушения на 
процесуалните правила, свързани с правото на защита на 
пострадалия. Въпреки изричното изявление на представителя му, това 
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търговско дружество въобще не било призовано за предявяване на 
разследването. Делото е изпратено на ВТАС по протест. 
Разпореждането е отменено и делото върнато за продължаване на 
съдопроизводствените действия. Същото е насрочено е за 12.03.2012г. 

НОХД 534/11  е върното с разпореждане на съдията-докладчик, 
който преценил, че са налице отстраними съществени нарушения на 
процесуалните правила, свързани с правото на защита на подсъдимия. 
При изготвяне на обвинителния акт, прокурорът преразказал 
относимите писмени данни от досъдебното производство, без да се 
ангажира със собствена интерпретация на фактите, имащи отношение 
към обвинението. Не изложил никакви мотиви и относно субективната 
страна на престъплението. Разпореждането е влязло в сила и делото 
върнато на Окръжна прокуратура – Габрово. След доразследване е 
изготвен обвинителен акт и е  подновено в РОС като НОХД 576/2011г. 

НОХД 576/11  е върнато за доразследване, тъй като в хода на 
съдебното следствие са събрани доказателства, че престъплението е 
извършено от подсъдимия и още едно лице, посочено като свидетел. 
Неговият принос не е обсъден от прокурора, който обвинил само 
подсъдимия, ограничавайки по този начин процесуалните му права. 
След доразследване същото е подновено  под НОХД № 46/2012г., 
където с нов обвинителен акт са обвинени двете лица.  

През отчетния период няма постановена изцяло оправдателна 
присъда по отношение на всички обвиняеми лица по дело. 

През 2011 г. по отношение на 9 броя лица са постановени 
оправдателни присъди. 

През 2011г. са предадени на съд 142 лица, осъдени 132 лица и 9 
лица са оправдани. За сравнение през 2010г. са предадени на съд 148 
лица, осъдени 133 лица и 7 лица са оправдани, а през 2009г. са 
предадени на съд 100 лица, осъдени са 96 лица и 1 лице е оправдано. 
Налице е незначително намаление на броя на лицата, дадени на съд и 
на осъдените през отчетната година спрямо 2010г. 

От общо осъдените 132 лица  на 127 лица е наложено наказание 
лишаване от свобода и на 5 лица е наложено друго наказание. На 81 
лица изтърпяването на наказанието лишаване от свобода е отложено 
на основание чл. 66 от НК, което представлява 64% . Анализирайки 
данни от предходните години категорично завишен е процента на 
условно осъдените лица, както следва: В сравнение с 2010г, когато на 
120 лица е наложено наказание лишаване от свобода и на 63 от 
осъдените лица, изтърпяването на наказанието е отложено на 
основание чл.66 от НК, което представлява 53%, в сравнение с 2009г., 
когато на 81 лица е наложено наказание лишаване от свобода и на 36 
от осъдените лица, изтърпяването на наказанието е отложено на 
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основание чл.66 от НК, което представлява 44%, в сравнение с 2008г., 
когато условно осъдени са 33 лица от общо осъдените на лишаване от 
свобода 82 лица или 40%. В доклада на Окръжен съд-Русе се посочва, 
че увеличеният брой на лицата по отношение на които е приложен 
института на условното осъждане, се дължи от една страна на по-
големият брой лица предадени на съд и от друга, на делата 
образувани за престъпления по чл.354а от НК, по които предмета на 
престъпно посегателство с оглед на вида, количеството, стойността си, 
както и останалите имащи отношение към индивидуализацията на 
наказанието обстоятелства, сочат на по-ниска обществена опасност на 
деянието и дееца.  

От осъдените през 2011г. на 100 лица е наложено наказание 
лишаване от свобода до три години, което включва и броя на условно 
осъдените. На 22 лица е наложено наказание лишаване от свобода от 
три до 10 години, на 4 лица от 10 до 30 години, на 1 лице е наложено 
наказание доживотен затвор и на 5 лица други наказания. 

През отчетния период са разгледани  27  дела със завишен 
обществен интерес – организирана престъпност, особено тежки 
убийства, изпиране на пари, престъпления свързани със средства от 
фондовете на Европейски съюз, корупция, документни, данъчни и 
финансови измами, престъпления извършени от народни 
представители, ръководители и членове на независими институции 
създадени със закон, кметове, председатели на общински съвети и т.н.  

От делата със значим обществен интерес, които са приключили с  
присъда и споразумения  през 2011г. следва да се отбележат: 
 НОХД № 8/2011г.- е било образувано на 03.01.2011г. по 
обвинителен акт на РОП срещу двама подсъдими – инспектори в 
ТДГДО гр.София за  извършено престъпление по чл.302, ал.1, чл.20 
ал.2 от НК. По делото са проведени пет заседания и на 03.06.2011г. е 
била постановена присъда с която подсъдимите са признати за 
виновни. Присъдата е обжалвана и делото изпратено на ВТАС. 
          НОХД № 9/2011г. е било образувано на 03.01.2011г. срещу пет 
подсъдими  за извършено престъпление по чл.321, ал.3 пр.2 т.1 вр. 
ал.1 чл.211 пр.1 чл.210 ал.1 т.2 т.4 чл.209 ал.1 вр. чл.26 ал.1 от НК. По 
делото са проведени четири заседания и на 28.02.2011г. е била 
постановена присъда с която подсъдимите са  признати за виновни. 
Присъдата е потвърдена  от ВТАС и на 4.01.2012г  влязла в сила. 
          НОХД № 57/2011г. е било образувано на 20.01.201г. по 
обвинителен акт на РОП срещу четирима подсъдими за извършено 
престъпление по чл.315 ал.2 вр.ал.1 вр.чл.309 ал.1от НК. По делото са 
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проведени тринадесет заседания и на 28.11.2011г. подсъдимите са 
признати за виновни. Присъдата е обжалвана и протестирана. 
          НОХД № 188/2011г. е било образувано на 15.03.2011г. срещу  
трима подсъдими за извършено престъпление по чл.321 ал.3 пр.2 пр.3 
т.1 вр.ал.1 пр.4 пр.5 вр.чл.20 ал.2 от НК. По делото е проведено едно 
заседание в което е одобрено споразумение по отношение на единия 
подсъдим. По отношение на другите двама подсъдими делото е 
продължило по общия ред. Проведени са шест заседания и на 
28.12.2011г. е постановена присъда с която подсъдимите са признати 
за виновни. Присъдата е обжалвана. 
           НОХД № 290/2011г. е било образувано на 18.05.2011г. по 
обвинителен акт на РОП срещу шест подсъдими за извършено 
престъпление по чл.321 ал.3 пр.2 пр.3 т.2 вр.ал.2, чл.354а ал.2изр.2 т.1 
вр. ал.1 пр.4 от НК. По делото е проведено едно  заседание и на 
20.05.2011г. е сключено споразумение с което подсъдимите са 
признати за виновни. 
          НОХД № 367/2011г.  е  било образувано  на 28.06.2011г. срещу 
четирима подсъдими за извършено престъпление по чл.215 ал.2 т.2 вр. 
ал.1 чл.321 ал.6 чл.277а ал.7,чл.277а ал.3 вр.ал.1 вр.чл.20 ал.2 чл.278 
ал.6 пр.3 от НК. По делото са  проведени три  заседания и на 
20.10.2011г. е  постановена присъда с която подсъдимите са признати 
за виновни.Присъдата е протестирана и обжалвана и делото изпратено 
на ВТАС.   

От общо постъпилите 27 бр. наказателни общ характер дела с 
висок обществен интерес, 26 бр. са свършени и 1 бр. несвършено към 
края на отчетния период. Свършените дела са приключили както 
следва: 12 бр. с присъда, 10 бр. със споразумение, 1 бр. с присъда и 
споразумение  и 3 бр. прекратени и върнати за доразследване по 
чл.248 НПК. От постановените съдебни актове  2 бр. присъди и 10 бр. 
споразумения са влезли в сила през 2011г. Данните сочат, че делата 
със значим обществен интерес, въпреки фактическата си и правна 
сложност се приключват в изключително кратки срокове.  

През отчетната година съдиите от Русенския окръжен съд са 
разгледали 140 частни наказателни дела първа инстанция.От тях са 
свършени 138 дела, а в тримесечен срок-138 дела-100%. Със съдебен 
акт са приключили 121 дела, а 17 дела са били прекратени. Частните 
наказателни дела първа инстанция през отчетната година бележат 
спад в сравнение с предходната година, когато на разглеждане са били 
185 дела. Намалението е с 51 дела.  

През отчетната година частните наказателни дела –разпити са 
124 броя. Този вид дела значително е намалял през отчетната година 
в сравнение с предходните две години, когато тези дела са били 231 за 
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2010г. и 307 за 2009г. Намалението в сравнение с предходната година 
е с 107 дела. 

Съгласно чл.15 от Закона за специалните разузнавателни 
средства, Председателя на Окръжния съд и упълномощеният от него 
зам.председател на наказателно отделение през 2011 година са 
издадени 229 бр. писмени разрешения за ползване на специални 
разузнавателни средства по писмени искания на органите по чл.13 и 15 
от ЗСРС и изготвени 44 бр. ВДС. За сравнение през 2010г. дадените 
разрешения са 587 броя,а през 2009г.-623 броя. 

 
 
 

ОБОБЩЕНИ ДАННИ ЗА НАКАЗАТЕЛНИТЕ ДЕЛА В ОКРЪЖНИТЕ 
СЪДИЛИЩА ПРЕЗ 2011г. 

През 2011г. във всички окръжни съдилища от Апелативния район 
са стояли на разглеждане  общо 430 наказателни дела от общ 
характер, от тях 78 дела са висящи в началото на периода и 352 дела 
са новообразувани. През отчетната година са свършени общо 356 
наказателни общ характер дела. От тях в тримесечен срок са 
свършени 279 дела-78%. С присъди са приключили 182 дела. 
Прекратени са производствата по 174 наказателни дела от общ 
характер. От тях 35 дела са върнати за доразследване на прокурора.  

По други причини са прекратени 22 дела. Със споразумение по 
чл.382 от НПК са приключили в окръжните съдилища от апелативния 
район 86 дела, а със споразумение по чл.384 НПК, спог.по чл.24 ал.3 
НПК -31 дела или общо със споразумение 117 дела. Осъдени са общо 
373 бр. лица. Оправдани са общо 31 бр. лица. По 286 бр. дела 
присъдите са влезли в сила. 67.14% от свършените наказателни дела 
общ характер в окръжните съдилища приключват с присъди, а 32.86%-
със споразумения. Макар и да не е голям делът на делата приключили 
със споразумение в окръжните съдилища, видно е, че института на 
споразумението намира все по-широко поле на приложение. Това дава 
възможност за увеличаване бързината на съдопроизводството от една 
страна, а от  друга страна дава възможност на съдиите да насочат 
вниманието си към по –прецизно проучване на делата и постановяване 
на съдебните актове. От все по-широкото приложение на института на 
споразумението може да се направи извод и че разследването е 
провеждано в съответствие със закона и събраните доказателства са 
достатъчно категорични за да убедят подсъдимия, респективно 
обвиняемия, както и защитата, относно виновността и авторството на 
деянието. 
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По окръжни съдилища постъпленията на делата по видове 

престъпления с оглед на подсъдността с изключение на 
престъпленията против личността, се отчита намаление спрямо 
предходния отчетен период, както и незначително увеличение по някои 
видове престъпления.  

- Окръжен съд В. Търново – „ Престъпления против 
личността „ – постъпили за разглеждане 13 бр. дела, което е с едно 
дело в по – малко в сравнение с 2010 г., „ Престъпления против 
собствеността „ – постъпили 17 бр. дела срещу 12 бр. през 2010 г., „ 
Престъпления против стопанството „ – 12 бр. дела спрямо 15 бр. 
дела за 2010 г., „ Престъпления против финансовата, данъчна и 
осигурителна системи „  -13 бр. дела срещу 6 бр. за 2010 г. или 50 % 
увеличение на постъпленията на този вид на тела през настоящият 
отчетен период, „ Престъпения против дейността на държавни 
органи и обществени организации „ – 8 бр. дела, което е намаление 
с 3 бр. дела от предходния период, „ Документни престъпления, 
Компютърни престъпления и Престъпления против реда и 
общественото спокойствие „ – от така изброените видове дела не са 
били предмет на разглеждане в този окръжен съд, „ Общоопасни 
престъпления „ – постъпили 20 бр. дела срещу 18 бр. дела за 2010 г. 

- Окръжен съд Габрово – „ Престъпления против личността 
„ – 8 бр. дела срещу 5 бр. дела за 2010 г., „ Престъпления против 
собствеността „ – 4 бр. дела срещу 8 бр. дела през 2010 г., „ 
Престъпления против стопанството „ – постъпили 6 бр. дела спрямо 
3 бр. дела за 2010 г. – 50 % увеличение на този вид дела за отчетния 
период, „ Престъпления против финансовата, данъчна и 
осигурителни системи „ – 4 бр. дела срещу 1 бр. дело за 2010 г., „ 
Престъпления против дейността на държавните органи и 
обществени организации „ – 1 бр. дело спрямо 2 бр. за 2010 г., „ 
Документни престъпления „ – 1 бр. дело, докато през предходния 
отчетен период е нямало постъпления от този вид дела, „ 
Компютърни престъпления и Престъпления против реда и 
общественото спокойствие „ – няма постъпления от този вид дела, „ 
Общоопасни престъпления „ – 12 бр. дела, срещу 13 бр. дела. 

- Окръжен съд Ловеч – „ Престъпления против личността „ – 
8 бр. дела срещу 11 бр. дела за 2010 г., „ Престъпления против 
собствеността „ – 13 бр. дела срещу 6 бр. дела през 2010 г. – 50 % 
увеличение ръст на този вид дела през настоящият отчетен период, „ 
Престъпления против стопанството – 4 бр. дела срещу 2 бр. дела за 
2010 г. също двойно увеличение, „ Престъпления против 
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финансовата, данъчната и осигурителни системи „ – 2 бр. дела 
срещу 2 бр. дела през 2010 г. – устойчивост на този вид постъпление, 
„Престъпления против дейността на държавните органи и 
обществени организации” – 1 бр. дело, срещу 2 такива през 2010 г., 
„Документни престъпления” – 2 бр. дела, докато през предходните 
две отчетни периода не са постъпвали за разглеждане такива дела, 
същото се отнася и за „Компютърните престъпления и 
престъпленията против реда и общественото спокойствие”, 
„Общоопасни престъпления” – 16 бр. дела срещу 20 бр. дела през 
2010 г. 

- Окръжен съд Плевен – „Престъпления против личността” – 
32 бр. дела срещу 30 бр. дела за 2010 г., „Престъпления против 
собствеността” – 42 бр. дела срещу 33 бр. дела за 2010 г., 
„Престъпления против стопанството” – 15 бр. дела 22 бр. дела за 
2010 г.  В първия случай е налице увеличение с 9 бр. дела, а при 
следващия вид престъпления намаление със седем броя дела. 
„Престъпления против финансовата, данъчна и осигурителни 
системи” -19 бр. дела срещу 34 бр. дела за 2010 г., което е значително 
намаление, „ Престъпления против дейността на държавните 
органи и обществени организации „ – 13 бр. дела спрямо 11 бр. дела 
за 2010 г., „Документни престъпления” – 3 бр. дела, срещу същия 
брой през 2010 г., „Компютърни престъпления”  - не са постъпвали 
за разглеждане дела от този вид за отчетния период, което се отнася и 
за предходните два отчетни периода, „Престъпления против реда и 
общественото спокойствие” – 3 бр. дела – намаление на 
постъплението с 50 % спрямо предходния отчетен период, 
„Общоопасни престъпления” – 29 бр. дела срещу 43 бр. дела за 
2010 г. – значително намаление на постъплението на този вид дела. 

- Окръжен съд Русе – „Престъпления против личността” – 20 
бр. дела срещу 18 бр. дела за 2010 г., „Престъпления против 
собствеността” – налице устойчивост на постъпленията и през двата 
отчетни периода по 21 бр. дела., „Престъпления срещу 
стопанството” – 14 бр. дела срещу 12 бр. такива за 2010 г., 
приблизителна устойчивост на постъпленията за този вид дела, 
„Престъпления против финансовата, данъчна и осигурителна 
системи „ – 11 бр. дела срещу 10 бр. дела за 2010 г., „ Престъпления 
против дейността на държавните органи и обществени 
организации” – 7 бр. дела – 2010 г. 11 бр. дела, „Документни 
престъпления” – 2 бр. дела и за 2010 г. 3 бр. дела, налице 
устойчивост на постъпленията, „Престъпления против реда и 
общественото спокойствие” – 7 бр. дела, срещу 5 бр. дела за 2010 г. 
– налице е също устойчивост на постъпленията, „Компютърни дела” - 
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няма постъпления, както и през предходните отчетни периоди, 
„Общоопасни престъпления” – установена устойчивост – по 27 бр. 
дела и за двата отчетни периода.  

 

ОКРЪЖНИ СЪДИЛИЩА 
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ПРЕЗ 2011 Г.

ГЛ. ХІ  ОБЩООПАСНИ 
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

24,19%

ГЛ. ІХ  ДОКУМЕНТНИ 
ПРЕСТЪПЛЕН. чл.308-319

1,86%

ГЛ.Х ПРЕСТЪПЛ. 
П/В ОБЩ.СПОКОЙСТВИЕ

2,33%

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

6,98%

ГЛ. VІ ПРЕСТЪПЛ.
 ПРОТИВ СТОПАНСТВОТО

11,86%

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

МИ
11,40%

ГЛ. V ПРЕСТЪПЛ. 
ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА

22,56%

ГЛ. ІІ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ
ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА

18,84%

 
 

Видно е от горната графика, че най-голям е делът на 
общоопасните престъпления – 24.19%, следван от престъпления 
против собствеността-22.56%, престъпления против личността-18.84%, 
престъпления против стопанството-11.86%, престъпления против 
финансовата, данъчната и осигурителна система-11.40%, 
престъпления против дейността на държавните и обществени 
организации-6.98%, престъпления срещу реда и общественото 
спокойствие – 2.33% и документни престъпления-1.86%. 
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СТРУКТУРА НА НОХД ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ В ОКРЪЖНИТЕ СЪДИЛИЩА ПО ВИДОВЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРЕЗ 2011 

ОКРЪЖЕН 
СЪД 

ГЛ. ІІ 
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 
ПРОТИВ 
ЛИЧНОСТТА 

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.СПОКОЙСТВИЕ 

ГЛ. ХІ  
ОБЩООПАСНИ  
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 

ВТОС 13 17 12 13 8 0 0 20

ГОС 8 4 6 4 1 1 0 12

ЛОС 8 13 4 2 1 2 0 16

ПОС 32 42 15 19 13 3 3 29

РОС 20 21 14 11 7 2 7 27

Общо 81 97 51 49 30 8 10 104
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 ПРОТИВ СТОПАНСТВОТО

ГЛ.VІІ П-Я 
П-В ФИН.; ДАНЪЧ. И ОСИГ.

С-МИ
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ВЪЗЗИВНИ ПРОИЗВОДСТВА – разгледани, свършени дела по 
видове. Срочност на решаване на делата.  

 
През 2011 год. в Окръжен съд гр. В.Търново са разгледани 

общо 1409 въззивни дела, от които 134 останали висящи към 
01.01.2011 год. и 1275 – новообразувани. Наблюдава се следното 
съотношение, съпоставено с данните за 2010 и 2009 година: 

 
Година Видове дела 2011г. 2010г. 2009г. 

Въззивни гр.дела 580 519 579 
Частни гр.дела ІІ-ра 460 422 406 
Общо въззивни гр. дела  1040 941 985 
Въззивни нак.дела 189 167 162 
Частни нак.дела ІІ-ра 180 169 156 
Общо въззивни нак.дела 369 336 318 
Общо въззивни дела 1409 1277 1303 

 
От сравнителната таблица е видно, че е налице тенденция за 

увеличение на въззивните дела за разглеждане. Увеличението се 
дължи на увеличеното постъпление на всички видове въззивни дела. 
За разлика от предходните две години през отчетната се наблюдава 
увеличение. Наблюдава се от данните леко увеличение на въззивните 
наказателни дела и частните наказателни дела втора инстанция в 
сравнение с предходната 2010. Налице е увеличение  и на въззивните 
граждански дела  и на частните граждански дела – втора инстанция в 
сравнение с предходната година. За първите увеличението е с 61 
дела, а за вторите с 38 дела. 

През отчетната година са свършени общо 1277 въззивни дела, 
което съставлява 90.63% от общо поставените на разглеждане 
въззивни дела. В тримесечен срок са приключени 1186 въззивни 
производства, което съставлява  92.87% от общо свършените и 84.17% 
от общо поставените на разглеждане. За сравнение с предходните две 
години: 

През 2010г. отчетната година са свършени общо 1143 въззивни 
дела, което съставлява 89.50% от общо поставените на разглеждане 
въззивни дела. В тримесечен срок са приключени 1030 въззивни 
производства, което съставлява 90.11% от общо свършените и 80.65% 
от общо поставените на разглеждане. 

През 2009г. са свършени общо 1187 въззивни дела, което 
съставлява 91.10% от общо поставените на разглеждане въззивни 
дела. В тримесечен срок са приключени 1000 въззивни производства, 
което съставлява 84.25% от общо свършените и 76.74% от общо 
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поставените на разглеждане. Данните сочат на подобряване на 
бързината при разглеждането и приключването на  общо въззивните 
дела.  

Великотърновският окръжен съд е разгледал 580 въззивни 
граждански дела, свършил е 517 дела, от които 447 в срок до три 
месеца – 86%. В сравнение с предходните три години се констатира 
положителната тенденция на увеличаване на бързината на 
правораздаване по въззивните граждански дела – от 33% за 2008 г. 
през 70% за 2009 г., през 81% през 2010г. на 86% през 2011г. Налице е 
трайна тенденция на непрекъснато подобряване бързината на 
разглеждане на този вид дела. Със съдебен акт по същество са 
приключили 494 дела, а по 23 дела производството е прекратено. 
Останали са несвършени в края на периода 63 дела. Отново се 
забелязва положителната тенденция за намаляване на броя на 
делата, оставащи висящи в края на годината- от 145 висящи през 
2008г. на 75 през 2009г., на 61 дела през 2010г. В процентно изражение 
висящите дела в края на периода съставляват 10.86%. от всички 
разглеждани дела от този вид през годината. За сравнение този 
процент през 2010г. е бил 11.45%, а през 2009г.-12.95%. Тези данни 
посочват, че непрекъснато в годините се увеличава процента на 
делата, които се свършват през годината и съответно намаление на 
процента на делата, които остават висящи в край на годината. 
Процента на свършените въззивни граждански дела през 2011г. е 
89.14%, което е един много-добър резултат. 

 Проведени са 674 заседания, което означава, че в повечето 
случаи делата са били решени в едно заседание. Обжалвани са 202 
съдебни акта.  

През отчетната година Окръжен съд Велико Търново е 
разгледал 460 броя частни граждански дела – втора инстанция. 
Свършени са 439 дела, от които 438 в тримесечен срок, което 
съставлява 100%. Със съдебен акт по същество са решени 399 дела. В 
края на отчетния период са останали висящи 21 дела. Обжалвани са 
съдебните актове по 53 дела.  

Великотърновският окръжен съд е разгледал 189 въззивни 
наказателни дела, от които е свършил 156. От тях в тримесечен срок 
са свършени 141 дела, което съставлява 90%.  За сравнение през 
предходните две години този процент е бил съответно: през 2010г.- 
90%, а през 2009г.-81%. Очевидна е тенденцията на запазване на 
високия процент на свършените въззивни наказателни дела в 
тримесечен срок, постигнат през предходната година. Със съдебен акт 
по същество са приключили 153 дела. По 3 дела производството е 
прекратено. Висящи са останали 33 дела. Висящите в края на годината 
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дела съставляват 17.46% от делата за разглеждане през същата 
година. За сравнение този процент през 2010г. е 18.56%, а през 2009г.-
9.87. Независимо от увеличаване на броя на делата от този вид пред 
отчетната година, съдиите са положили максимални усилия за 
приключването  на по-голям брой дела през годината/82.54% 
свършени дела от общо разглежданите/.  

През отчетната година Великотърновският окръжен съд е 
разгледал и 180 частни наказателни дела – втора инстанция. От тях са 
свършени 165, в тримесечен срок 160 – 97%, от които с акт по 
същество 161, прекратени – 4. В края на отчетния период са останали 
несвършени 15 дела. 

 
През 2011 год. в Окръжен съд гр. Габрово са разгледани общо 

790 въззивни дела, от които 71 останали висящи към 01. 01. 2011 год. 
и 719 – новообразувани. Наблюдава се следното съотношение, 
съпоставено с данните за 2010 и 2009 години: 

 
Година Видове дела 2011г. 2010г. 2009г. 

Въззивни гр.дела 332 282 286 
Частни гр.дела ІІ-ра 185 167 150 
Общо въззивни гр. дела 517 449 436 
Въззивни нак.дела 190 157 143 
Частни нак.дела ІІ-ра 83 59 83 
Общо въззивни нак.дела 273 216 226 
Общо въззивни дела 790 665 662 

 
От сравнителната таблица е видно, че е налице тенденция за 

увеличение на въззивните дела за разглеждане. Увеличението се 
дължи на увеличеното постъпление на всички видове въззивни дела. 
За разлика от предходните две години, когато тенденцията е била към 
намаляване на този вид дела,  през отчетната се наблюдава 
увеличение.  

През годината са свършени общо 709 въззивни дела, което 
съставлява 89.75% от общо поставените на разглеждане въззивни 
дела. За сравнение този процент през 2010г. е бил 89.47%, а през 
2009г.-91.08%. Налице е трайна тенденция за висок процент на 
свършените през годината дела от този вид. В тримесечен срок са 
приключили 678 въззивни дела, което съставлява 95.63% от общо 
свършените и 85.82% от общо поставените на разглеждане. За 
сравнение през предходната година тези проценти са били съответно 
89.91%  и  80.45%, а за 2009г. са съответно 95.52% и 87%. 
Сравнителният анализ сочи, че и по отношение на приключените дела 
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в тримесечен срок е налице тенденция на запазване на високия 
процент на свършените в този срок дела, независимо от това, че през 
годината този вид дела бележат увеличение. 

Въззивните граждански дела за разглеждане през 2011 г. са 
общо 332, от които 40 висящи в началото на периода и 292 постъпили 
през годината. Свършени са 291 дела, от които 277 в срок до три 
месеца – 95%. За сравнение този процент през 2010г. е бил 85%, а 
през 2009г.-92%. Със съдебен акт по същество са приключени 276 
дела, а 15 дела са прекратени. Останали са висящи в края на периода 
41 дела.   

В процентно изражение висящите дела в края на периода 
съставляват 12.35% от всички разглеждани дела от този вид през 
годината. За сравнение този процент през 2010г. е бил 13.83%, а през 
2009г.-9.44%. Тези данни посочват, че през годините се запазва 
относително нисък процент на оставащите висящи дела спрямо общо 
разглежданите 

Процента на свършените въззивни граждански дела през 2011г. 
е 87.65%, което е един много-добър резултат. 

Въззивните частни граждански дела за разглеждане през 2011 
година са били общо 185, от които 9 висящи и 176 новообразувани. 
Свършени са от този вид дела 178, от които 178 в срок до три месеца – 
100%. Висящи в края на периода са останали 7 дела.  

Въззивните наказателни общ характер дела за разглеждане 
през 2011 г. в Габровския окръжен съд са били общо 190, свършени са 
159, от които 145 в тримесечен срок – 91%. Данните сочат, че е 
запазена бързината на правораздаване по този вид дела и през 
отчетната година, независимо, че в съда са работили по-малко 
наказателни съдии. В тримесечен срок през  2010 г. са свършени 95% 
от въззивните наказателни дела, а през 2009г.-96%. Видна е 
тенденцията на запазване на високия процент на свършените въззивни 
наказателни дела в тримесечен срок, независимо от увеличения им 
брой през отчетната година. Със съдебен акт по същество са 
приключени 148 дела, а 11 дела са прекратени. Останали са висящи в 
края на периода 31 дела, които представляват 16.32% от общо 
разглежданите дела от този вид. Видно е че процентът на свършените 
въззивни наказателни дела през годината е 83.68%, което също е един 
много добър резултат и показва бързината и ефективността на 
съдиите, разглеждащи този вид дела.  

В Габровския окръжен съд през 2011 година са стояли на 
разглеждане 83 частни наказателни дела – втора инстанция. От тях са 
свършени 81, от които  тримесечен срок – 78 дела –96%. Със съдебен 
акт по същество са приключени 75 дела, а по 6 дела производството е 
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прекратено. Останали са висящи 2 дела в края на периода.  
 
През 2011 год. в Окръжен съд гр. Ловеч са разгледани общо 

751 въззивни дела, от които 65 са били висящи към 01.01.2011 год. и 
686 – новообразувани. Спрямо предходната година са разгледани с 67 
въззивни дела повече. Наблюдава се следното съотношение, 
съпоставено с данните за 2010 и 2009 години: 

 
Година Видове дела 2011г. 2010г. 2009г. 

Въззивни гр.дела 234 246 293 
Частни гр.дела ІІ-ра 221 168 220 
Общо въззивни гр. дела 455 414 513 
Въззивни нак.дела 154 158 179 
Частни нак.дела ІІ-ра 142 112 38 
Общо въззивни нак.дела 296 270 217 
Общо въззивни дела 751 684 730 

 
През отчетната година са увеличени в сравнение с предходната 

година частните граждански дела втора инстанция с 53 дела  и 
частните наказателни дела втора инстанция с 30 дела, а останалите 
въззивни дела незначително са  намалели. В доклада на Ловешкия 
окръжен съд е направен извода, че по отношение на въззивните 
наказателни дела тенденцията за намаление може да се обоснове с 
нарасналия брой дела в районните съдилища, приключили със 
споразумение. Намаление бележат в районните съдилища 
гражданските дела, разглеждани по общия исков ред и това, както и 
обедняването на населението, може да се приеме, като причина за 
намаляване постъплението и на въззивните граждански дела. 

През годината са свършени общо 674 въззивни дела, което 
съставлява 89.75% от общо поставените на разглеждане дела. През 
2010г. свършените дела са представлявали 90.50% от общо 
разглежданите от този вид, а за  2009г. са били приключени-89.32%.  И 
при този окръжен съд е налице трайна тенденция на запазване на  
висок процент на свършените през годината дела от този вид за 
последните три години.  В тримесечен срок са приключили 632 
въззивни производства, което съставлява 93.77% от общо свършените 
и 84.15%от общо разглежданите. За сравнение през предходната 
година тези проценти са били съответно 93.05% и  84.42%, а през 
2009г.-съответно 92.02% от свършените и 82.19% от поставените на 
разглеждане. При това съпоставяне на данните за трите години е 
видно, че е налице трайна положителна тенденция за приключване на 
делата и съкращаване на сроковете за решаването им 
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Останали са несвършени в края на годината 77 дела, което 
представлява 10.25% от общо разглежданите дела, За 2010г. този 
процент е 9.50% от разглежданите дела, а за 2009-10.68%. За 
последните три години е запазване трайна тенденцията на нисък 
процент на оставащите висящи в края на годината дела спрямо 
разглежданите. 

Ловешкият окръжен съд е разгледал 234 въззивни граждански 
дела, свършил е 188, от които 159 в срок до три месеца – 85%. В 
сравнение с предходните две години се констатира стабилна 
тенденция на увеличаване на бързината на правораздаване по тези 
дела – от 79% през 2009 г. през 83% за 2010 г. до 85% за отчетната 
година. Със съдебен акт по същество са приключили 172 дела, а 16 са 
прекратени по различни причини. Проведени са 317 съдебни 
заседания. Обжалвани са 46 съдебни акта. Останали са висящи в края 
на периода 46 дела. Останалите висящи 46 дела са 19.66% от 
разглежданите въззивни граждански дела. Следователно свършените 
дела от този вид съставляват 80.34%. Това също е един много добър 
резултат. 

През отчетната година Окръжен съд Ловеч е разгледал 221 
частни граждански дела – втора инстанция. Свършени са 208 дела от 
този вид, от които всички в тримесечен срок – 100%. Със съдебен акт 
са приключени 185 производства, а по 23 дела производството е 
прекратено. Останали са несвършени в края на периода 13 дела. 

Ловешкият окръжен съд е разгледал 154 въззивни наказателни 
дела, от които е свършил 138. От тях в тримесечен срок са свършени 
125 дела – 91%. Със съдебен акт по същество са приключили 136 
дела, а производството е прекратено по 2 дела. Проведени са 343 
съдебни заседания. В края на отчетния период са останали 
несвършени 16 дела.  Висящите дела съставляват 10.39% от общо 
разглежданите дела през годината. Следователно свършените дела от 
този вид през отчетната година са 89.61% от всички разглежданите 
дела от този вид през годината,  което  много добър резултат и показва 
бързината и ефективността на съдиите, разглеждащи този вид дела.  

Обжалвани са 3 съдебни акта пред касационната инстанция.  
През отчетната година Ловешкият окръжен съд е разгледал 142 

частни наказателни дела – втора инстанция. От тях са свършени 140 – 
всички в тримесечен срок – 100%. С акт по същество са приключили 
140 дела. Останали несвършени в края на периода- 2 дела.  

 
В Окръжен съд гр. Плевен през 2011 г. са стояли за 

разглеждане общо 1712 въззивни дела, от които 243 са били висящи 
към 01. 01. 2011 г., а 1469 – новообразувани.  
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Наблюдава се следното съотношение, съпоставено с данните за 
2010 и 2009 години: 

 
Година Видове дела 2011г. 2010г. 2009г. 

Въззивни гр.дела 587 638 655 
Частни гр.дела ІІ-ра 483 573 527 
Общо въззивни гр. дела 1070 1211 1182 
Въззивни нак.дела 360 452 441 
Частни нак.дела ІІ-ра 282 355 311 
Общо въззивни нак.дела 642 807 752 
Общо въззивни дела 1712 2018 1934 

 
От сравнителната таблица е видно, че е налице тенденция за 

намаление на въззивните дела за разглеждане в Плевенския окръжен 
съд за отчетната година. В сравнение с предходната година 
намалението 306 дела, което е значително. Намаление има при всички 
видове въззивни дела и то се дължи на намаленото постъпление по 
всеки вид от делата.Докато през предходната 2010г. тенденцията в 
този съд е била на увеличение на въззивните дела, то за 2011г. се 
наблюдава обратната тенденция на намаление на тези дела. 

През отчетната година в Плевенския окръжен съд са свършени 
общо 1566 въззивни дела – 91.47% от общо поставените на 
разглеждане. За сравнение през предходните години този процент е 
бил за 2010г. 88.21%, а за 2009г.-89.50%. И при този окръжен съд е 
налице трайна тенденция на запазване на  висок процент на 
свършените през годината дела от този вид за последните три години. 

В тримесечен срок са свършени 1464 дела или 93.48%  от общо 
свършените, а спрямо всички поставени на разглеждане – 85.51%. За 
сравнение през предходната година свършените в тримесечен срок 
в.дела са съставлявали 88.82% от свършените дела и 78.34% от общо 
разглежданите дела от този вид. За 2009г. процентите са съответно 
79.60% от свършените и 71.25% от разглежданите. Очевидна е 
тенденцията за последните години на непрекъснато увеличаване на 
процента на въззивните дела, които се свършват в тримесечен срок. 

Плевенският окръжен съд е разгледал 587 въззивни граждански 
дела, свършил е 510 дела, от които в срок до три месеца 466 – 91%. 
Налице е увеличаване на процента на свършените дела в срок до три 
месеца в сравнение с предходните две години, когато през 2009г. срок 
до три месеца са решени 58% от общо свършените дела, а през 2010г.-
79% от общо свършените дела от този вид. Положително е, че през 
отчетната година отново се е подобрила бързината на правораздаване 
по този вид дела в Плевенския окръжен съд. Данните сочат на  
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непрекъснато подобрение на бързината на правораздаване по този 
вид дела за последните три години. Със съдебен акт по същество са 
приключени 468 дела, а по 42 производството е прекратено. 
Проведени са 632 заседания. Висящи са останали в края на периода 
77 дела.  Висящите дела представляват 13.12% от общия брой дела за 
разглеждане от този вид. За 2010г. този процент е 18.02%, а за 2009г.-
13.74%. Свършените въззивни граждански дела през отчетната година 
представляват 86.85% от общо разглежданите през годината от този 
вид. Обжалвани са 166 съдебни акта.  

През 2011 година в Плевенския окръжен съд са разгледани 483 
частни граждански дела – втора инстанция, свършени са 464 от тях 458 
в срок до три месеца – 99%. Със съдебен акт по същество са 
приключили 306 дела, а 158 са прекратени по различни причини. 
Останали са висящи в края на периода 19 дела.  

През отчетната година в Плевенския окръжен съд са разгледани 
360 въззивни наказателни общ характер дела, от които 70 са останали 
висящи в началото на годината и 290 са новообразувани. Свършени са 
328 дела, от които 281 в срок до три месеца – 86%. През отчетната 
година е затвърдена положителната тенденция на ускоряване 
бързината на правораздаване по този вид дела. Данните за четирите 
години доказват тази тенденция и очевидното подобряване на 
работата в Плевенския окръжен съд- през 2008г са свършени в срок до 
три месеца-62%, през 2009-79%, а през 2010-85%, а през 2011г.-86%. 
Останали са несвършени в края на периода 32 дела. Те представляват 
8.89%  от разглежданите дела. За предходните години този процент е 
бил: за 2008г.-23.30%,  за 2009-14.51%, а през 2010г.-15.48%. 
Следователно за отчетната година е налице много-висок процент на 
свършените въззивни наказателни дела- 91.11% от всичките 
разгледаните дела от този вид през годината. Със съдебен акт са 
приключили 313 дела, а по 15 производствата са прекратени. 
Обжалвани и протестирани са 17 дела. Данните сочат постигнатия 
през последните три години ръст в бързината и ефективността на 
правораздаване по въззивните наказателни дела в Окръжен съд 
Плевен. 

През 2011г. са разгледани частни наказателни дела втора 
инстанция 282 броя, свършени са 264, от които 259 в срок до три 
месеца –98%. Със съдебен акт по същество са приключили 244, а 20 
са прекратени. В края на периода са останали висящи 18 дела.  
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В Окръжен съд гр. Русе през 2011 год. са разгледани общо 
1622 въззивни дела, от които 111 останали висящи към 01. 01. 2011 
година и 1511 – новообразувани. Наблюдава се следното 
съотношение, съпоставено с данните за 2010 и 2009 година: 

 
Година Видове дела 2011г. 2010г. 2009г. 

Въззивни гр.дела 750 726 564 
Частни гр.дела ІІ-ра 518 404 466 
Общо въззивни гр. дела 1286 1130 1030 
Въззивни нак.дела 183 173 154 
Частни нак.дела ІІ-ра 171 151 153 
Общо въззивни нак.дела 354 324 307 
Общо въззивни дела 1622 1454 1337 

 
Данните сочат на увеличение на всички видове въззивни дела 

за отчетната година и това се дължи на увеличеното постъпление на 
този вид дела. 

Налице е увеличение на частните граждански дела втора 
инстанция през годината със 114 дела в сравнение с предходната 
година. При останалите въззивни дела увеличението не е значително. 

През годината са свършени общо 1525 въззивни дела, което 
съставлява 94.02% от всички разгледани въззивни дела. В тримесечен 
срок са свършени 1444 дела, което съставлява 94.69%  от общо 
свършените въззивни дела и 89.02% от общо поставените на 
разглеждане. За сравнение през предходната година тези проценти са 
били съответно 92.85% и 85.76%. Останали са несвършени в края на 
годината – 97дела. И през отчетната година е запазена тенденцията за 
бързина на правораздаване при въззивните дела.  

През 2011 г. в Русенския окръжен съд са разгледани 750 
въззивни граждански дела, от които 84 висящи в началото на годината 
и 666 новообразувани. Свършени са 694 дела, от които в срок до три 
месеца 619 – 89%. Този процент през предходните години е бил 
следният: през 2010г.-88%, а през 2009г.-92%. Със съдебен акт по 
същество са приключили 589 дела, а по 105 производството е 
прекратено. Проведени са 730 съдебни заседания. Висящи в края на 
периода са останали 56 дела.  Висящите дела представляват 7.47% от 
всичко разглежданите дела от този вид. Следователно процента на 
свършените дела от този вид през годината е 92.53 % от  всичко 
разглежданите. Обжалвани са били 182 съдебни акта.  

През отчетната година в Русенския окръжен съд са разгледани 
518 частни граждански дела – втора инстанция. Свършени са 500 дела, 
от които 497 в срок до три месеца – 99%. За предходните години този 
процент е бил за 2010г.97%, а за 2009г.-99%. В сравнение с 
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предходните години Русенският окръжен съд е запазил бързината на 
правораздаване по този вид дела, като има покачване на процента с 
2%. Останали са висящи в края на периода 18 дела.  

През 2011 година в Окръжен съд гр. Русе са стояли за 
разглеждане 183 въззивни наказателни общ характер дела, от които 
172 новопостъпили и 11 останали несвършени от предходния период. 
Свършени са 164 дела, от които 162 в тримесечен срок – 99%. Със 
съдебен акт по същество са приключили 153 дела, а по 11 
производството е прекратено. Останали са висящи в края на периода 
19 дела. Свършените дела от този вид съставляват 89.62% от 
разглежданите дела от същия вид. 

През отчетния период в Русенския окръжен съд са разгледани 
171 частни наказателни дела – втора инстанция. Свършени са 167 
дела, от които 166 в тримесечен срок – 99%. Със съдебен акт по 
същество са приключили 144 дела, а по 23 производството е 
прекратено. Останали са висящи 4 дела.  

По въззивните дела Русенският окръжен съд показва трайна 
тенденция за последните три година на бързина и ефективност на 
правораздаването. 

 
ОБОБЩЕНИ ДАННИ ЗА РАЗГЛЕДАНИТЕ И СВЪРШЕНИ ДЕЛА   

В ОКРЪЖНИТЕ СЪДИЛИЩА 
През отчетната година в петте окръжни съдилища са стояли на 

разглеждане общо 11 433 дела. За 2010г. те са били 11757 дела, а за 
2009г. - 11 289 дела. В сравнение с предходната година делата за 
разглеждането в окръжните съдилища са намалели общо с 324 броя.  
 Свършени са през годината общо 10 094 дела срещу 10 351 дела, 
свършени през 2010г. и 9891 дела, свършени през 2009г. Делът на 
свършените през годината дела е 88% от поставените за разглеждане 
дела. През 2010г. делът на свършените дела е бил 88%, а през 2009г.-
88%. 
 В края на 2011г. са останали висящи общо 1339 дела или това са 
12% от всичките дела за разглеждане. През 2010г. делът на висящите 
дела в края на годината  е бил 12% /1406 дела/, а през 2009г.-12% 
/1398 дела/. 
  Данните за делът на свършените дела през годината и делът на  
делата, които остават висящи сочат на вече трайно установената за 
последните три години положителна тенденция на висок процент на 
свършените дела през годината /88% и  съответно нисък  процент на 
делата, които остават висящи в края на годината /12%/.  
 Свършените дела в срок до три месеца са  9220 или това са 91% 
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от свършените дела. През 2010г. свършените в срок до три месеца 
дела са били 9239-89%, а през 2009г. те са 8517 -86%. Увеличението 
на свършените дела в тримесечен срок е с 2% спрямо предходната 
година и с 5% спрямо 2009 година. Показана е тенденция на 
увеличаване на процента на свършените в тримесечен срок дела за 
последните три години. 

През годината са свършени със съдебен акт по същество 8444 
дела. 

Прекратени са  1650 дела. 
Обжалвани и протестирани дела- 1905 дела. 
Данните сочат, че през отчетната година е налице  подобряване 

бързината на правораздаване  в окръжните съдилища от апелативния 
район и много добра организация на работата. 

През отчетната година в окръжните съдилища от апелативния 
район са разгледани и свършени следните дела по видове: 

 Граждански дела първа инстанция: 
Общ брой дела за разглеждане -1311 дела. 
Свършени-  949 дела.  Делът на свършените дела е 72.38% от 

общия брой на разглежданите дела.  
За сравнение този процент през 2010г. е бил 71.56%, а през 

2009г.-73.02%  
Свършени в тримесечен срок-708 дела, които са  75% от общо 

свършените дела от този вид. 
Със съдебен акт по същество -662 дела. 
Прекратени—294 дела, от които по споразумение-3 дела. 
Останали висящи в края на годината- 362 дела, които 

съставляват 27.61% от разглежданите дела. Обжалвани-278 дела. 
 
Административни дела: 
Общ брой дела за разглеждане -19 дела. 
Свършени-  6 дела.   
Свършени в тримесечен срок-1 /в Окръжен съд Русе/ 
Със съдебен акт по същество -6 дела. 
Прекратени-няма. 
Останали висящи в края на годината- 13 дела/в Окръжен съд-

В.Търново и Окръжен съд-Ловеч/. 
Обжалвани-1 дело. 
 
Частни граждански дела без жалби за бавност: 
Общ брой дела за разглеждане -364 дела. 
Свършени-  356дела.   
Свършени в тримесечен срок- 355-100%. 
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Със съдебен акт по същество – 284 дела. 
Прекратени- 72 дела. 
Останали висящи в края на годината- 8 дела. 
Обжалвани- 63 дела. 
 
Разгледани жалби за бавност: 
Общ брой дела за разглеждане -4 дела. 
Свършени-  4 дела.   
Свършени в тримесечен срок-4дела-100%. 
Със съдебен акт по същество -4 дела. 
Прекратени- няма. 
Останали висящи в края на годината- няма. 
Обжалвани-няма. 
 
Въззивни граждански дела: 
Общ брой дела за разглеждане -2483 дела. 
Свършени- 2200 дела.  Делът на свършените дела е 89% от 

общия брой на разглежданите дела. За сравнение през 2010г. този 
процент е бил 86%, а през 2009г-86%. 

Свършени в тримесечен срок- 1968 дела, представляващи 89% 
от свършените дела от този вид. За сравнение този процент през 
2010г. е 83%, а през 2009г.-76%. 

Със съдебен акт по същество -1999 дела. 
Прекратени-201 дела. 
Останали висящи в края на годината- 283. Делът на останалите 

висящи дела в края на годината е 11% от разглежданите дела от този 
вид. За 2010г.  и 2009г. този процент е бил 14%. 

Обжалвани-682. 
 
Частни граждански дела втора инстанция: 
Общ брой дела за разглеждане -1867 дела. 
Свършени-  1789 дела, които представляват 96% от всички дела 

за разглеждане от този вид. За сравнение през 2010г. този процент е 
95%, а за 2009г-95%.   

Свършени в тримесечен срок- 1779-99%. 
Със съдебен акт по същество – 1449 дела. 
Прекратени- 340 дела. 
Останали висящи в края на годината- 78 дела. 
Обжалвани- 230 дела. 
 
Търговски дела: 
Общ брой дела за разглеждане -1087 дела. 
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Свършени-  766 дела, които съставляват 71% от разглежданите 
дела. Делът на свършените дела от този вид през 2010г. е 74% от 
разглежданите дела, а за 2009г.-65%. 

Свършени в тримесечен срок- 584 дела -76% За 2010г. този 
процент е 65%, а за 2009г. -63%. 

Със съдебен акт по същество – 541 дела. 
Прекратени- 225, от тях 9 дела със споразумение. 
Останали висящи в края на годината- 321 дела. Делът на 

висящите дела в края на годината е 29%. 
Обжалвани- 264 дела. 
 
Фирмени дела: 
Общ брой дела за разглеждане -211 дела. 
Свършени-  211 дела.   
Свършени в тримесечен срок- 210-100%. 
Със съдебен акт по същество – 192 дела. 
Прекратени- 19 дела. 
Останали висящи в края на годината- няма. 
Обжалвани- няма. 
 
Наказателни общ характер дела: 
Общ брой дела за разглеждане -430 дела. 
Свършени-  356 дела. Делът на свършените наказателни дела е 

83% от разглежданите дела. За сравнение през 2010г. процента на 
свършените е 82%, а за 2009г.- 81% 

Свършени в тримесечен срок- 279 дела-78%. 
Със съдебен акт по същество – 182 дела. 
Прекратени- 174 дела.От тях със споразумение по чл.382 от 

НПК- 86дела срещу 77 дела за 2010г. и 91 дела за 2009г; със 
споразумение по чл.384 от НПК-31 дела срещу 27 дела за 2010г. и 19 
дела за 2009г.; върнати за доразследване-35 дела срещу  27 дела 
за 2010г. и 19 за 2009г. Общо със споразумение са приключили 113 
дела, което съставлява 31.74% от свършените наказателни общ 
характер дела в окръжните съдилища, а спрямо всички разглеждани 
дела от този вид приключените със споразумение представляват 
26.28% 

През отчетната година в окръжните съдилища от апелативния 
район са съдени 450 лица, осъдени са 373 и са оправдани 31 лица. 
Свършените съкратени производства са общо 61. Бързите 
производства са само 4. 

Останали висящи в края на годината- 74 дела. Делът на 
останалите висящи в края на годината е 17% от разглежданите дела. 
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Обжалвани и протестирани- 131 дела. 
През отчетната година в окръжните съдилища са дадени 

разрешения за СРС общо 945 броя, а постановените откази са 8. 
Изготвени и получени ВДС общо 134 бр. 

 
Частни наказателни дела първа инстанция: 
Общ брой дела за разглеждане -1139 дела. 
Свършени- 1062 дела.   
Свършени в тримесечен срок- 1051-99%. 
Със съдебен акт по същество – 1018 дела. 
Прекратени- 44 дела. 
Останали висящи в края на годината- 26 дела. 
Обжалвани- 207 дела. 
 
Частни наказателни Разпити: 
Общ брой дела за разглеждане -604 дела. 
Свършени-  604 дела.   
Свършени в тримесечен срок- 604-100%. 
Прекратени- 178 дела. 
Останали висящи в края на годината- няма. 
 
Въззивни наказателни дела: 
Общ брой дела за разглеждане -1076 дела. 
Свършени-  945 дела.  Делът на свършените дела е 88% от 

разглежданите дела срещу 87 % за 2010г. и 89%. 
Свършени в тримесечен срок- 854 дела -90%. 
Със съдебен акт по същество – 903 дела. 
Прекратени- 42 дела. 
Останали висящи в края на годината- 131 дела. Делът на 

висящите дела е 12%. 
Обжалвани и протестирани- 40 дела. 
 
Частни наказателни дела втора инстанция: 
 Общ брой дела за разглеждане -846 дела. 
Свършени-  817 дела.   
Свършени в тримесечен срок- 803 дела-98%. 
Със съдебен акт по същество – 764 дела. 
Прекратени- 53 дела. 
Останали висящи в края на годината- 41 дела. 
Обжалвани- 6 дела. 
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Постъплението, делата за разглеждане, свършените дела и 
приключените дела в срок до три месеца по окръжни съдилища са 
видни от следната таблица: 

 
Дела за 

Разглеждане 
От тях в 3 

месечен срок Окръжен 
съд 

Постъпили 
              2011 

Свършени 
дела Бр. % 

Велико 
Търново 2283 2609 2271 2045 90% 
Габрово 1317 1472 1282 1203 94% 
Ловеч 1263 1414 1256 1154 92% 
Плевен 2681 3163 2800 2570 92% 
Русе 2463 2775 2485 2248 90% 
Общо 10 007 11433 10094 9220  91% 

 

Постъпили дела в Окръжните съдилища 
през 2011
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Дела за разглеждане в Окръжните съдилища 
през 2011
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Дела за разглеждане по видове в Окръжните съдилища 
през 2011 г.

Касационни и отмяна по 
чл.63 и 70 ЗАНН

0,07%

Граждански дела 
I инстанция; 

1301; 11%

Фирмени дела;
1,96%

ЧГД без жалби за 
бавност; 

2,94%

Жалби за бавност; 
0,12%

Админстративни дела; 
0,17%

ЧНД II инстанция;
7,20%

ВНОХД; 
9,42%

ЧНД разпити 
9,41%;        

ЧНД I инстанция;
9,69%

НОХД; 
3,79%

Търговски
8,86%

ЧГД II инстанция; 
14,76%

Въззивни граждански дела; 
20,52%

Административно 
наказателен харатктер 

дела; 0,26%
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Данните от горната графика показват, че от разглежданите дела в 

окръжните съдилища най-голям е делът въззивните граждански дела-
20.52%, следвани от частни граждански дела втора инстанция-14.76%, 
граждански дела първа инстанция-11%, частни наказателни дела 
първа инстанция-9.69%, въззивни наказателни дела-9.42%, частни 
наказателни дела –разпити-9.41%, търговски дела-8.86%, частни 
наказателни дела втора инстанция-7.20%, наказателни дела от общ 
характер-3.79%, частни граждански дела без жалби за бавност-2.94%, 
фирмени дела-1.96%, административно наказателен характер-0.26% и 
административни дела-0.17%. 

Свършени дела в Окръжните съдилища 
през 2011
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Свършени дела в Окръжните съдилища 
в 3 месечен срок през 2011
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Процентно съотношение на свършените дела спрямо 

разглежданите дела през 2011г. по основните видове дела, 
разглеждани в окръжните съдилища 

Граждански дела I 
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403 291 72,21% 202 132 65,35% 83 70 84,34% 580 517 89,14% 189 156 82,54% 2609 2271 87,04% 
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243 193 79,42% 94 49 52,13% 36 26 72,22% 332 291 87,65% 190 159 83,68% 1472 1282 87,09% 

Л
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еч

 

107 66 61,68% 78 60 76,92% 46 38 82,61% 234 188 80,34% 154 138 89,61% 1414 1256 88,83% 

П
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н 

251 185 73,71% 386 288 74,61% 156 120 76,92% 587 510 86,88% 360 328 91,11% 3163 2800 88,52% 

Р
ус
е 

307 214 69,71% 327 237 72,48% 109 102 93,58% 750 694 92,53% 183 164 89,62% 2775 2485 89,55% 

О
бщ

о 

1311 949 72,39% 1087 766 70,47% 430 356 82,79% 2483 2200 88,60% 1076 945 87,83% 11433 10094 88,29% 
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Данните за процентното съотношение на свършените дела 

спрямо всичките дела за разглежданите през отчетната година 
показват, че най-голям дял от делата за разглеждане са свършили 
през годината съдиите от  Русенския окръжен съд-89.55%, следвани от 
Окръжен съд-гр.Ловеч-88.83%, Окръжен съд –Плевен-88.52%, Окръжен 
съд-Габрово-87.09% и Окръжен съд-гр.Велико Търново-87.04%. 

При гражданските дела първа инстанция този показател е най-
добър  за Габровския окръжен съд-79.42%. 

При търговските дела най-голям процент от стоящите дела за 
разглеждане са свършили съдиите от Ловешкия окръжен съд-76.92%. 

При наказателните дела от общ характер най-голям е делът на 
свършените дела при Русенския окръжен съд-93.58%. , следвани от 
Окръжен съд-Велико Търново-84.34%. Тук следва да се отбележи, че 
при тези съдилища процента на свършените наказателни дела от общ 
характер със споразумение спрямо свършените дела от този вид е най-
голям. При Окръжен съд –гр.Велико Търново 42.85% от свършените 
наказателни общ характер дела са приключили със споразумение, а 
при Окръжен съд-Русе-42.15%. 

При въззивните наказателни дела най-висок процент на 
свършени дела имат съдиите от Окръжен съд-Плевен-91.11%. 

При въззивните граждански дела най-голям дял представляват 
свършените дела при Окръжен съд-Русе-92.53%. 

 
 

АНАЛИЗ НА НАТОВАРЕНОСТТА В ОКРЪЖНИТЕ СЪДИЛИЩА 
 

Към 01.01.2011 г. щатът на Великотърновски окръжен съд е 
включвал 28 магистратски бройки, както следва:  Председател, 2 
заместник – председатели, 22 съдии и 3 младши съдии.  

Всичко заетите бройки в рамките на щатната численост към 
01.01.2011 година  са 26, като свободни са били 2 съдийски щатни 
бройки. Поради временното отстраняване от длъжност на съдиите 
Теодор Милев и Славчо Петков, към началото на годината техните 
щатни бройки също са били практически незаети. 

С Решение на ВСС по протокол № 12 от 31 март 2011 г. една 
незаета щатна бройка  за длъжността „Съдия” в Окръжен съд В. 
Търново е трансформирана за осигуряване щатния състав на 
Апелативния специализиран наказателен съд. 

С решение на ВСС по протокол № 13 от 14 април 2011 г. на 
съдия Славчо Петков е наложено дисциплинарно наказание по чл.308, 
ал.1, т.6 от ЗСВ – „дисциплинарно освобождаване от длъжност”.  
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С решение на ВСС по протокол № 25 от 14 юли 2011 г. съдия 
Теодор Милев беше възстановен на заеманата длъжност. 

През цялата година като младши съдия работи Цветелина 
Цонева. След успешното завършване на шест месечния задължителен 
курс на първоначално обучение в Националния институт на 
правосъдието, от м. май в работата на съда, се включиха и младшите 
съдии Анна Димова и Димо Колев. 

Фактически през почти половината 2011 година съдът е работил 
с двама младши съдии по-малко.  

В края на 2011 година щатът на Окръжен съд – Велико Търново 
е включвал 27 съдийски бройки /24 съдии и 3 мл. съдии/, като 2 щатни 
съдийски бройки са незаети. Съдиите са разпределени в две 
отделения – наказателно и гражданско, като 7 съдии разглеждат 
наказателни дела, 15 съдии разглеждат граждански дела, 3-мата 
младши съдии участват в разглеждането само на въззивни 
наказателни и граждански дела.  

 
При общо 1796 броя граждански дела за разглеждане през 2011 

година средната натовареност по щат, при посоченото по-горе 
разпределение, е 8.31 дела на месец на съдия. При стоящите за 
разглеждане общо 813 броя наказателни дела средната натовареност 
по щат е била 7,53 дела на месец на съдия. Средната натовареност по 
щат спрямо общия брой от 2609 дела за разглеждане през 2011 година 
е била 8,05 дела на месец на съдия. 

При свършените общо 1526 броя граждански дела средната 
натовареност по щат е била 7,06 дела на месец на съдия, а при 
свършените общо 745 наказателни дела средната натовареност по 
щат е била 6,90 дела на месец на съдия. Средната натовареност 
спрямо общия брой от 2271 свършени дела през 2011 година е била 
7,01 дела на месец на съдия 

При гражданските дела за разглеждане действителната 
натовареност е била 11.77 дела на месец на съдия, а при 
наказателните дела за разглеждане – 10.53 дела на съдия на месец. 
Средната действителна натовареност спрямо общия брой 2 609 дела 
за разглеждане през 2011 година е била 11.20 дела на месец на съдия.  

При свършените граждански дела действителната натовареност 
е била 9.91 дела на месец на съдия, а при свършените наказателни 
дела – 9.51 дела на месец на съдия. Средната действителна 
натовареност спрямо общия брой от 2 271 свършени дела през 2011 
година е била 9.75 дела на месец на съдия.  

Към 1.01.2011 г. Габровският окръжен съд е имал  щат за 9 
съдии, за 1 председател, 2-ма зам. председатели и един младши 
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съдия. 
През цялата 2011година съдът е работил с 10 съдии, за част от 

периода и с един младши съдия в условията на непопълнен щат, 
поради  късното насрочване  на конкурси от  ВСС. 

При това кадрово обезпечение и отработени 128 човекомесеци, 
общата натовареност по щат на база всичко дела за разглеждане 1472 
броя през годината е била 9,44 дела на съдия, а действителната 
натовареност – 11,50 ., като за  гражданските съдии, които са 
разгледали  938 дела е била 9,77 дела по щат и 10,66 дела 
действителна натовареност, а за наказателните съдии за разгледани 
534 наказателни дела  8,90 дела по щат и 13,35  действителна. 

     При свършените общо 793 броя граждански дела средната 
натовареност по щат е била 8,26 дела на месец на съдия, а при 
свършените общо 489 наказателни дела средната натовареност по 
щат е била 8,15 дела на месец на съдия. Средната натовареност 
спрямо общия брой от 1282 свършени дела през 2011 година е била 
8,22 дела на месец на съдия. Действителната натовареност спрямо 
общия брой разгледани дела през годината е била 10,02 брой дела 
на съдия. 

Щатът на Окръжен съд – гр.Ловеч  включва 11 бройки за съдии, 
за председател – 1, за зам.председатели – две бройки и една щатна 
бройка за младши съдия, или общо 15 щатни бройки. През отчетния 
период всички щатни бройки са били заети. До м.май на изминалата 
година се завърна на работа след задължителното обучение в 
Националния институт на правосъдието назначената като младши 
съдия г-жа Владислава Цариградска. 

При проследяване движението на делата през отчетната година 
за съдиите в Ловешкия окръжен съд се установява натовареност по 
щат 7,86 дела на база общ брой за разглеждане 1414 дела и 6,98 дела 
– на база 1256 броя свършени дела. Действителната натовареност – 
при отработени 180 човекомесеци /изчислени при спазване указанията 
на ВСС/, е съответно 7,86 дела на база общо дела за разглеждане и 
6,98 дела на база свършени дела. Натовареността на гражданските 
съдии по щат – 9 съдии е 7,44 дела спрямо общо поставените за 
разглеждане 803 дела  и 6,22 дела спрямо свършените 672 граждански 
дела. При наказателните шест съдии натовареността е 8,49 дела 
спрямо поставените за разглеждане 611 дела и 8,11 спрямо 
свършените  584 дела. 

Към 01.01.2011 г. щатът на Плевенския окръжен съд е 
включвал 25 съдии – административен ръководител, двама 
заместници на административния ръководител, двадесет съдии и 
двама младши съдии. 
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 В началото на календарната 2011 г. са били заети 22 щатни 
длъжности на съдии и 2 на младши съдии.  

Със заповед №185 от 26.02.2010г. на председателя на Върховния 
касационен съд Бисерка Цанева е командирована, считано от 
01.03.2010г.  на длъжност съдия в Софийски градски съд, а от 
01.04.2011 година – съдия във Върховен административен съд. 
 В края на отчетния период – 31.12.2011 г., щатната численост на 
Плевенския окръжен съд е непроменена -  включвала е  25 щатни 
бройки, като 24 щатни бройки са били заети и 1 незаета щатна бройка 
за съдия.  
 През отчетния период в съда са работили 23 съдии – 13 в 
гражданското и търговското отделение и 10 в наказателното 
отделение. В наказателно отделение са отработени 112 човекомесеца, 
а в гражданско отделение 147 човекомесеца. 

Натовареността по щат на един съдия на база всичко дела за 
разглеждане  2011 г. е 10,54 дела на месец, а средномесечно 
свършените дела от един съдия на база на база натовареност по щат 
са 9,33 дела. 
 Действителната натовареност  на един съдия на база всичко дела 
за разглеждане – 3163 броя през 2011 г. е 12,21 дела, а средномесечно 
свършените дела от един съдия на база действителна натовареност 
през 2011 г. са 10.81 дела. 
 Средномесечното постъпление на граждански дела на един 
граждански съдия през 2011 г. на база утвърденото щатно разписание 
е 11.31 дела, а средномесечно свършените граждански дела от един 
граждански съдия през 2011 г. на база натовареност по щат са 9.63 
дела. 
 Средномесечното постъпление на наказателни дела на един 
съдия на база утвърденото щатно разписание през 2011 г. е 9.72 дела, 
а средномесечно свършените наказателни дела от един съдия през 
2011 г. са 9.01 дела.  
 Средномесечната действителна натовареност на един 
наказателен съдия на база всичко дела за разглеждане през   2011 г. е 
11,01 дела/ средномесечно свършени дела от един наказателен съдия 
са 11,58 дела. Отработени са 112 човеко месеци, като изчислението на 
показателя става при съотнасяне на постъпилите дела и съответно 
решените дела към тези отработени човекомесеци. 
 Средномесечното постъпление на граждански дела на един 
съдия на база действителна натовареност през 2011 г. е 9.85 дела, а 
средномесечно свършените граждански дела от един съдия на база 
действителна натовареност през 2011 г. са 10.22 дела. Отработени са 
147 човеко месеци, като изчислението на показателя става при 
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съотнасяне на постъпилите дела и съответно решените дела към тези 
отработени човекомесеци. 
 

Към 1.01.2011г. Русенският окръжен съд е имал щат за 23 
съдии и 2 младши съдии. 

В началото на отчетния период има 2 незаети бройки, 1 съдийска 
и 1 на младши съдия. 

На 18.10.2010 г. съгласно решение на ВСС е назначен като 
младши съдия Милен Бойчев, който до 05.05.2011 г. и бил на обучение 
и реално е разглеждал дела 8 месеца.  

При общо 2045 броя граждански дела за разглеждане през 2011 
година средната натовареност по щат, при посоченото по-горе 
разпределение, е 10,65 дела на месец на съдия. При стоящите за 
разглеждане общо 730 броя наказателни дела средната натовареност 
по щат е била 6,76 дела на месец на съдия. Средната натовареност по 
щат спрямо общия брой от 2775 дела за разглеждане през 2011 година 
е била 9,25 дела на месец на съдия. 

При свършените общо 1787 броя граждански дела средната 
натовареност по щат е била 9,31 дела на месец на съдия, а при 
свършените общо 698 наказателни дела средната натовареност по 
щат е била 6,46 дела на месец на съдия. Средната натовареност 
спрямо общия брой от 2485 свършени дела през 2011 година е била 
8,28 дела на месец на съдия 

Средната действителна натовареност спрямо общия брой 2 775 
дела за разглеждане през 2011 година е била 10.28 дела на месец на 
съдия.  

Средната действителна натовареност спрямо общия брой от 2 
485 свършени дела през 2011 година е била 9.20 дела на месец на 
съдия.  

Данните показват, че по критерия натовареност по щат на база 
разглеждани дела степенувани в низходяща градация окръжните 
съдилища се подреждат: Окръжен съд Плевен, Окръжен съд Габрово, 
Окръжен съд Русе, Окръжен съд Велико Търново и Окръжен съд 
Ловеч. 

По действителна натовареност на база разглеждани дела 
степенуването е следното:  Окръжен съд Плевен, Окръжен съд 
Габрово,  Окръжен съд Велико Търново, Окръжен съд Русе, Окръжен 
съд Ловеч. 
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Натовареност по щат Действителна 
натовареност 

Окръжен Съд 

Брой дела 
за 

разглеждане 

Брой 
свършени 

дела 

Брой 
съдии 

- по 
щат 

към делата 
за 

разглеждане

към 
свършените 

дела 

Отработени 
човекомесеци към делата 

за 
разглеждане 

към 
свършените 

дела 
Велико Търново 2609 2271 27 8,05 7,01 233 11,20 9,75 

Габрово 1472 1282 13 9,44 8,22 128 11,50 10,02 

Ловеч 1414 1256 15 7,86 6,98 180 7,86 6,98 

Плевен 3163 2800 25 10,54 9,33 259 12,21 10,81 

Русе 2775 2485 25 9,25 8,28 270 10,28 9,20 

Общо 11433 10094 105 9,07 8,01 1070 10,69 9,43 

 
В заключение анализът на данните за работата на окръжните 

съдилища през 2011година сочи на следните реални резултати: 
В сравнение с 2010г. е налице макар и незначителен ръст на 

свършените дела. Делът на свършените през 2010г.  дела е 88% от 
разглежданите дела, а през отчетната година е 88.28%. 

Свършените дела в тримесечен срок са се увеличили в 
сравнение с 2009г. и 2010г. В процентно изражение е налице ръст на 
делата, които се свършват в тримесечен срок за последните три 
години- от 86% за 2009г. на 89% през 2010г. на 91% през 2011г. 

През отчетната година е намалял делът на висящите дела в 
сравнение с предходната година от 12.38% през 2009 г. на 11.95% през 
2010г. до 11.71 през 2011г. 

Повишен е процента на потвърдените съдебни актове, 
съответно снижаване на отменените съдийски актове.  

Показаните резултати сочат на подобрение на срочността и 
качеството на работата на окръжните съдилища и са основание за 
много добра оценка на работата на съдиите от окръжните съдилища от 
апелативния район.  
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ОБОБЩЕН АНАЛИЗ ЗА РАБОТАТА НА РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА 
ОТ РАЙОНА НА АПЕЛАТИВЕН СЪД 

 
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ СЪДЕБЕН РАЙОН 

 
В района на Окръжен съд град Велико Търново има пет 

районни съдилища – в гр.Велико Търново, Горна Оряховица, 
Павликени, Свищов и Елена. 

Към края на отчетната година кадровата обезпеченост в 
районните съдилища е следната: 

 

Съд Съдии 
по щат 

Заети 
бройки 

Съдии-
изпълните-ли 

по щат 
Заети 
бройки 

Съдии по 
вписва-
нията 

Заети 
бройки 

гр.Велико Търново 16 16 2 2 3 3 

гр.Горна Оряховица 11 11 2 2 2 2 

гр. Свищов 5 5 1 1 1 1 

гр. Павликени 4 4 1 1 1 1 

гр. Елена 2 2 1 1 1 1 

 
През годината в различните районни съдилища е имало 

движение на магистрати, което се е отразило в работата на съда и 
създало различни проблеми, а именно: 

В Районен съд – Велико Търново през голямата част от годината 
реално са били заети 14 щатни съдийски бройки, тъй като съдия 
Алексиева е била в отпуск по майчинство, включително и платен 
годишен отпуск, като фактически е била на работа след 03.11.2011 
година. Съдия Галя Илиева също е била в отпуск по майчинство и 
платен годишен отпуск като е на работа след 12.12.2011 година. Съдия 
Йоана Генджова, считано от 01.12.2010 г., със заповед на 
Председателя на ВКС е командирована в Софийски районен съд и не е 
работи във ВТРС през цялата 2011 година.  

Държавният съдебен изпълнител Светлана Иванова Стайкова е 
била в отпуск по майчинство, след което й е разрешен платен годишен 
отпуск до 30.09.2012 година.  

Районен съд гр. Горна Оряховица също не е работил през цялата 
година със запълнен щат. Съдия Росица Велкова до 20.02.2011 година 
е била в отпуск по майчинство, като след тази дата със заповед на 
Председателя на ВКС е командирована в РС София.  

Двете щатни бройки за съдии по вписвания и  двете за държавни 
съдебни изпълнители са били заети през цялата година и тези две 



 111 

служби за работили при запълнен щат.  
Свищовският районен съд е работил в пълен състав откъм 

магистрати. Държавният съдебен изпълнител Магдалена Иванова от 
08.02.2011 година е в отпуск поради раждане и отглеждане на дете. От 
16.05.2011 година до завръщането й е назначена Десислава Ангелова.  

В Районен съд гр. Павликени от 18.05.2009 г. съдия Екатерина 
Стоева е командирована в Софийски районен съд със заповед на 
Председателя на ВКС, където е продължила да работи и през цялата 
2011 г. Фактически РС – Павликени е работил през цялата 2011 година 
с трима съдии. 

В Районен съд гр. Елена по отношение на магистратите през 
отчетния период не е имало проблеми, като щатните бройки са били 
реално заети през цялата 2011 година. 

Работата в канцелариите и деловодствата е организирана от 
ръководителите на районните съдилища в съответствие с Правилника 
за съдебната администрация и в окръжен съд не са постъпвали жалби 
и оплаквания на граждани за дейността на администрациите на тези 
съдилища. 

И петте районни съдилища от Великотърновски окръг работят 
самостоятелно в съдебни сгради, оборудвани с компютърни системи, с 
внедрени програмни продукти и автоматизирани системи за 
управление на делата.  

Районните съдилища имат интернет страници, на които 
публикуват изготвените съдебни актове в съответствие с решението на 
ВСС.  

В петте районни съдилища от съдебния район на 
Великотърновския окръжен съд делата за разглеждане през 
последните са следните: 

 

СЪД 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

гр. Велико Търново 7 092 8 894 10 096
гр. Горна Оряховица 3 932 4 983 5 390
гр. Свищов 1 974 2 044 2 057
гр. Павликени 1 368 1 729 1 738
гр. Елена 673 984 1 076

ОБЩО: 15 039 18 634 20 357
 
Горната таблица безспорно установява трайна тенденция за 
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увеличение на броя на разглежданите дела. За анализ на това 
увеличение, следва да бъдат разгледани броя на останалите за 
разглеждане от минали периоди дела и новообразуваните дела, а 
именно: 

 
2009 г. 2010 г. 2011 г. 

СЪД 
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гр. Велико Търново 915 6 177 979 7 915 1 058 9 038
гр. Горна Оряховица 572 3 360 495 4 488 601 4 789
гр. Свищов 158 1 816 193 1 851 175 1 882
гр. Павликени 138 1 230 143 1 586 114 1 624
гр. Елена 85 588 71 913 88 988

ОБЩО: 1 868 13 171 1 881 16 753 2 036 18 321
 
Сравнявайки двете таблици се вижда, че увеличението на броя 

на разглежданите дела се дължи на увеличения брой на 
новопостъпилите дела, а не на увеличена висящност. Напротив, видно 
е, че висящността на делата през годините запазва трайна тенденция 
към намаление.  

По-нататъшният анализ на движението на делата в районните 
съдилища сочи, че голямото увеличение се дължи на новопостъпилите 
дела, както на наказателните, така и на гражданските дела, като 
увеличението на гражданските дела е по-съществено. 

В  Районен съд Велико Търново през  отчетната 2011 година 
е имало за разглеждане общо 10096 дела. От тях 1058 са били висящи 
в началото на годината и 9038 новопостъпили. Налице е трайна 
тенденция за увеличение на постъпленията. През 2009г. делата са 
разглеждане в този съд са били 7092, а през 2010-8894 дела. 

Общият брой на гражданските дела за разглеждане през 2011 
година  в този съд е бил 6810 спрямо 6496  за 2010г. и   4997 дела за 
2009г. година, което сочи на трайно увеличение на постъпленията на 
този вид дела.  

Увеличение обаче се отчита само при някои видове граждански 
дела: производствата по чл.310 от ГПК/незначително/; частни 
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граждански дела/незначително/; дела по чл.410 и чл.417 от ГПК- само с 
270 бр. повече от предходната година, докато  за предишните години 
увеличението е било значително-от 2888 дела през 2009г. на 4082 
дела през 2010г. и  други граждански дела. Увеличението е в резултат 
на увеличеното постъпление на дела през отчетната година. 
Гражданските дела по общия исков ред и делата срещу търговци са 
намалели през отчетната година в сравнение с предходната. 

Наказателните дела за разглеждане са били общо 3286 спрямо 
2398 за 2010г. и 2 095 за 2009г., като при този вид дела е налице 
увеличение на постъпленията. Увеличение има при наказателните общ 
характер дела с 121 деля повече от 2010г., дела по 78а НК, частни 
наказателни дела-с 233 дела повече от предходната година и 
административно наказателен характер дела-с 586 броя повече от 
предходната година, като то се дължи на увеличеното постъпление. 
Значително е увеличението при адм.наказателен характер дела-почти 
двойно и при частните наказателни дела. 

В Районен съд Горна Оряховица през годината  е имало за 
разглеждане общо 5390 дела. От тях 601 са били висящи и 4789 дела 
са новопостъпили. Налице е трайна тенденция за увеличение на 
постъпленията. През 2009г. делата са разглеждане в този съд са били 
3932, а през 2010-4983 дела. Увеличението на делата се дължи на 
увеличеното постъпление, както на гражданските  така и на 
наказателните дела. През отчетната година увеличение на 
постъплението има при гражданските дела по общия исков ред, частни 
граждански дела, производства по чл.410  и чл.417 ГПК, дела срещу 
търговци, други граждански дела,  наказателни общ характер дела, 
дела по 78а НК, административно наказателен характер дела. 
Намаление на постъплението се отчита при делата по чл.310 ГПК, 
наказателни частен характер и частни наказателни дела-разпити. 
Значително е намалението при делата по чл.310 ГПК от 247 за 2010г. 
на 87 за 2011г, както и при частни наказателни разпити-от 617 за 2010г. 
на 463 за 2011г. 

В Районен съд Свищов през отчетната година делата за 
разглеждане са общо 2057, от тях 175 дела са били висящи и 1 882 са 
новопостъпили. Налице е незначително увеличение на броя на делата 
за разглеждане спрямо предходната година, когато  са били 2044 броя-
увеличение с 13 дела. 

Гражданските дела за разглеждане през 2011 година са били 
общо  1375 спрямо 1414 за 2010г. и 1 259  за 2009г.  През отчетната 
година има намаление на общия брой граждански дела, което се 
дължи на намаляване на постъплението. По видове се отчита 
намаление на гражданските дела по общия исков ред, дела срещу 
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търговци, други граждански дела, а увеличение има при делата по 
чл.310 ГПК от 12 на 39, частни граждански дела, дела по чл.410 и 
чл.417 ГПК с 40 дела спрямо 2010г. За разлика от предходната година 
увеличението на делата по заповедното производство не е 
значително. 

Общият брой на наказателните дела за 2011г. е 682 като в 
сравнение с предходната година се отчита увеличение с 52 дела. През 
2009г. наказателните дела са били 715, а през 2010г.-630 дела. 
Намаление има при частни наказателни дела –разпити.Увеличение 
има при всички останали видове наказателни дела-нохд, нчхд, дела по 
чл.78а НК, частни наказателни дела и анхд. 

В Районен съд Павликени през годината са стояли за 
разглеждане общо 1 738 дела. От тях 114 са били висящи в началото 
на периода и 1 624 дела са новопостъпили и 6 върнати за ново 
разглеждане. В сравнение с предходната година делата за 
разглеждане са се увеличили само 9 дела, докато през 2010г. 
увеличението спрямо 2009г. е било с 361 дела/ с 26.38%/.  

Гражданските дела за разглеждане през 2011 година са били 
общо 1150 спрямо 1105  за 2010г. и  787 за 2009г. Налице е леко 
увеличение на тези дела. Има увеличение на постъплението на делата 
по чл.410 и чл.417 ГПК, но то не е значително. 

Общият брой на наказателните дела за разглеждане през 
годината е бил 588 спрямо 624 за 2010г.  и  581 за 2009г. При тези дела 
се отчита намаление, което се дължи на намаленото постъпление. 
Увеличение има само при наказателните дела от общ характер и на 
административно наказателен характер дела.  

В  Районен съд Елена  делата за разглеждане са общо 1076. 
От тях 88 дела са били висящи, 988 са новопостъпили. През 2009г. 
делата за разглеждане са били 673 дела, а през 2010г-984г. В 
сравнение с предходната година делата за разглеждане са нараснали.  

Гражданските дела за разглеждане през 2011 година са били 
общо 648 спрямо 517  за 2010г.  и 369 за 2009г.  Тенденцията е на 
увеличение. Увеличение бележат делата по общия исков ред и по 
чл.410 и чл.417 ГПК, дела срещу търговци. 

Общият брой на наказателните дела за разглеждане  е 428 
спрямо 467 за 2010г. и  304 дела за 2009г.   

Всичко свършените дела в районните съдилища през 2011 година 
са, както следва: Велико Търново – 8997 бр., Горна Оряховица – 4 740 
бр., Свищов – 1 907 бр., Павликени – 1 627 бр. и Елена – 981 броя дела 
или общо за районните съдилища от съдебния район на 
Великотърновския окръжен съд свършените дела са 18252 дела, което 
съставлява 89.66% от всичките дела стояли на разглеждане в петте 
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районни съдилища.  
В Районен съд – Велико Търново от всичко свършените 8 997 

дела, 7 850  дела са приключили в 3-месечен срок или – 87%. От тях 
8098 дела са приключили с акт по същество и 899 дела са прекратени. 

В Районен съд – Горна Оряховица от свършените 4 740 дела, 
4295 дела са свършени в 3-месечния срок или 91%. От свършените 
дела 3 880 са с акт по същество и 860 дела са прекратени. 

В Районен съд – Свищов от свършените 1 907 дела, 1 776 са 
свършени в 3-месечен срок – или 93%. От свършените дела 1 688 са с 
акт по същество и 219 – прекратени.  

В Районен съд – Павликени от свършените 1 627 дела, в 3-
месечен срок са приключили 1 523, или 94%. 1 397 дела са приключили 
с акт по същество и 230 са прекратени. 

В Районен съд – Елена от свършените 981 дела, 898 са 
приключени в 3-месечния срок, или 92%. 691 дела са свършени с акт 
по същество и 290 са били прекратени. 

Сравнявайки броя на свършените дела, както и тези приключили 
с акт по същество за предходните две години, видно от приложените 
отчети за работата на районните съдилища, във всички от тях са 
увеличени не само общо приключените дела, но и тези с акт по 
същество. Като цяло е увеличен и броя на свършените дела в 3-
месечен срок – 16 342  дела, което представлява 89,53% от 
свършените дела за 2011година. За предходната година броя на 
свършените дела в 3-месечен срок е  14 532 дела, което представлява 
86,35% от свършените дела за 2010 година. Налице е подобряване на 
бързината при разглеждане и приключване на делата за отчетната 
година. 

Във Великотърновския районен съд свършените граждански дела 
през 2011 година са 6 182, от които с акт по същество – решение са 
приключени 1 503 броя; с определение са приключили 4 679 броя.  

От анализа в отчетния доклад за дейността на РС – Велико 
Търново е отчетено, че от всички разгледани граждански дела, 
свършените представляват 90.78 %, което означава подобрение по 
този показател в сравнение с 2010г. когато този процент е 89.73%. 
Отчетено е, че най-високият брой на приключилите с акт по същество 
дела, са тези по чл. 410 и чл. 417 ГПК. Решените в срок до 3 месеца 
граждански дела за същия съд е 93 %, като този процент показва 
устойчивост в сравнение с миналите години. От разгледаните 738 
граждански дела по общия ред са свършени 485 дела /65.71% от 
всички разглеждани, от тях 350 дела са свършени в тримесечен срок-
72%.В сравнение с предходните години този процент е бил-за 2010г.-
60% и за 2009г.-56%. 
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От общо разгледаните в Районен съд – Велико Търново 3 286 
броя наказателни дела, са свършени  2 815 броя, което е 85.67 %  от 
всичко разглежданите дела. В анализа на отчетния доклад се сочи, че 
най-голям е броят на свършените частни наказателни дела, като през 
2011 година те са 1 188 броя/ от тях 960 чнд и 228 чнд-разпити/ и 
съставляват 42% от всички свършени наказателни дела. Броят на 
свършените наказателни дела от общ характер е 557, на 
административно-наказателните дела е 104, на наказателно частен 
характер делата – 36 броя и 930 броя НАХД. Общият брой на 
свършените наказателни дела с акт по същество е 2 344, като 301 броя 
от тях са приключили със споразумение. От разгледаните 683 
наказателни общ характер дела са свършени 557дела /81.55% от 
всичките разглеждани/, като от тях 389 дела са свършени в тримесечен 
срок-70%. 

През 2011 година в Районен съд – гр. Горна Оряховица са 
свършени 3 321 граждански дела, или 89,15 % от делата за 
разглеждане, което е с 1 % повече спрямо 2010 година и 3 % спрямо 
2009 година. И тук е отчетено, че най-високият брой на свършените 
граждански дела са тези по чл. 410 и чл. 417 от ГПК. Решените в 3-
месечен срок от датата на образуване граждански дела са 3 152, или 
95 % от всички свършени граждански дела, което е с 6 % повече от 
2010 година и 10 % повече от 2009 година. От разглежданите 430 
граждански дела по общия ред са били свършени 323 дела/75.11% от 
всичките разглеждани от този вид/, от които в тримесечен срок са 
свършени 268 дела-83%, което е много добър резултат, като се има 
предвид, че през 2010г. в този срок са приключени 61% от гр.дела по 
общия ред и през 2009г.-едва 30% от свършените дела. 

През 2011 година в ГОРС от 1 665 броя наказателни дела за 
разглеждане са свършени 1 419 броя или 85,23 %, което е с 2 % по-
малко в сравнение с 2010 година и почти еднакво с  2009 година. От 
свършените наказателни дела 81 % са приключени в 3-месечен срок от 
датата на образуване, като следва да се отбележи, че заниженият 
процент на свършените дела в тримесечен срок се дължи основно на 
свършените дела от вида НАХД, където процента на свършените в 
тримесечен срок е едва 51%, както и на тези от вида НЧХД, където 
процента е 38%. В отчетният доклад се отбелязва че намалението на 
бързината на разглеждане на наказателните дела се дължи на 
увеличаването на броя на новопостъпилите наказателни дела от общ 
характер и административно-наказателен характер спрямо 
предходните две години, както и значителния спад на броя на частните 
наказателни дела от вид разпити. От общо свършените през 2011 
година 4 740  наказателни дела, решени по същество са 3 880 дела. От 
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разглежданите 548 наказателни дела от общ характер са свършени 
436 дела/79.56% от общо разглежданите от този вид/, като от тях 339 
са били свършени в тримесечен срок-78%. За сравнение през 2010г. 
този процент е бил 70%, а за 2009-69%. Очевидна е тенденцията на 
подобряване на бързината на разглеждани и приключване на тези 
дела, независимо от увеличаващото се постъпление през годините. За 
това е способствал и големият брой дела приключили със 
споразумение-287 броя. 

В Свищовския районен съд са приключени през 2011 година 1 907 
дела, от които 1 282 граждански и 625 наказателни дела. От общо 
свършените 1 907 дела, тези приключени в 3-месечен срок 
представляват 93 %, като при гражданските дела този процент е 93 %, 
а по наказателните – 93 %. От приключените дела 1 282 граждански 
дела, 1  205 са с акт по същество, а 77 броя – прекратени. От 
разглежданите 190 броя граждански дела по общия ред са били 
свършени 147 дела/77.37% от всичките разглеждани/, като от тях 100 
дела са свършени в тримесечен срок-68%. 

От приключените 625 наказателни дела, 483 са решени по 
същество, а 142 броя – прекратени.  От разглежданите 190 броя 
наказателни дела от общ характер са били свършени 180 дела/94.74% 
от всичките разглеждани/, като от тях 166 дела са свършени в 
тримесечен срок-92%. За сравнение през 2010г. и през 2009г.  
процента на свършените нохд в тримесечен срок е 88%. Със 
споразумение са приключили 119 дела. 

 В отчетния доклад се отбелязва, че приключените дела през 
годината са повече от новообразуваните, въпреки че постъплението е 
увеличено, а именно в съда са постъпили 1 882 дела през 2011 година 
и са свършени – 1 907.  

През 2011 година в Районен съд – Павликени са свършени 1 627 
броя дела от общо разглежданите такива 1 738 броя, което 
представлява 93,61%. Свършени са  1 072 броя граждански дела и 555 
наказателни дела. Приключилите в тримесечен срок дела при 
гражданските са 95%, а при наказателните – 92%. Като причина за по-
ниския процент на приключилите дела в тримесечен срок в отчетния 
доклад се сочи  забавеното съдопроизводство по частен характер 
наказателни дела, което е както известно и  свързано със събиране на 
доказателства, посочени от страните, както и по делата от 
административно-наказателен характер.  От разгледаните граждански 
дела по общия ред 101 са свършени 71/70.29%/, от тях в тримесечен 
срок-51 дела-72%.От разглежданите 179 наказателни дела общ 
характер са свършени 170/89.47%/, от тях 156 дела са свършени в 
тримесечен срок-92%.Със споразумение са приключили 107 дела. 
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Броят на свършените дела през 2011 година в РС – Елена е общо 
981 дела, от които: 573 граждански и 408 – наказателни дела, като в 3-
месечен срок са приключени 92 % от гражданските и 91 % от 
наказателните дела. Сравнителният анализ с предходните две години 
и тук показва увеличение на процента, както на свършените дела, така 
и на тези свършени в 3-месечен срок. От свършените – 573 броя 
граждански дела, с акт по същество са приключили 504 броя. От 
свършените наказателни дела – 408 броя, с акт по същество са 
приключили 187 броя. От разглежданите 131 граждански дела по 
общия ред са били свършени през годината 80 дела/61.06% от 
разглежданите/ от тях 53 дела са в тримесечен срок-66%. От 
разглежданите 83 дела наказателни общ характер са свършени 79 
броя/95.18%/ от тях 71 дела са свършени в тримесечния срок-
90%.Споразуменията са 47 броя. 

В районните съдилища при Великотърновския съдебен окръг към 
31.12.2011 година са останали следните висящи дела: 

Районен съд – Велико Търново 1 099 броя срещу 1 058 за 2010 
година и 979 за 2009 година.  

Районен съд – Горна Оряховица 650 броя към 601 за 2010 година 
и 495 за 2009 година. 

Районен съд – Свищов  всичко останали 150  дела към 163 за 
2010 година и 193 за 2009 година.  

Районен съд – Павликени са останали несвършени 111 броя дела 
за 2011 година при 114 за 2010 година и 143 за 2009 година.  

Районен съд Елена са останали несвършени 95 броя при 88 за 
2010 година и 71 за 2009 година. 

В процентно отношение останалите несвършени дела общо в 
районните съдилища на окръга спрямо всички дела за разглеждане са 
10,34%.  В сравнение с 2010 година, останалите несвършени дела през 
2011 година са само с 69 дела повече, при положение, че през 
годината са разгледани  с 1723 дела повече. Тези цифри не се нуждаят 
от допълнителен коментар и единствения извод е, че в районните 
съдилища са разгледани и свършени много повече дела отколкото 
през предходните години от сравнителния период. 

 
Структура на съдената престъпност 

 
Както и през предходните години, видно от представените 

годишни отчети  на районните съдилища от Великотърновския съдебен 
окръг и приложените статистически форми е видно, че и през 2011 
година най – голям относителен дял са имали делата за престъпления 
против собствеността и общоопасните престъпления.  
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Структура на осъдената престъпност 

 
През 2011 година във Великотърновския районен съд са съдени 

623 лица, като от тях са осъдени 598 лица и са оправдани 25 лица. 
Осъдените непълнолетни са   23, като в сравнение с 2009 и 2010 
години, техният брой е намалял. По чл. 78а НК са съдени 106 лица, 
като са наказани 103 лица, а са оправдани 3.     

В Горнооряховския районен съд през 2011 година са съдени 576 
лица, от които са осъдени 462 и 9 са оправдани. От осъдените 40 са 
били непълнолетни. По чл.78а НК са съдени 59 лица, като 57 са 
наказани и са оправдани 2 лица.  

В Районен съд Свищов са съдени 214 лица, от които са осъдени 
200 и оправдани 5. От осъдените лица 1 са били непълнолетни.  По 
чл.78а НК са съдени 52 лица, като 50 са осъдени и оправдани 2. 

В Павликенския районен съд са съдени 221 лица, осъдени са 204 
лица, 5 оправдани. От осъдените лица 6 са непълнолетни. По чл.78а 
НК са съдени 29, от които 25 наказани, а едно оправдано. 

В Еленския районен съд са съдени 98 лица и са осъдени 98 лица, 
от които 3 са непълнолетни.  Няма оправдани. По чл.78а НК са съдени 
11 и наказани 11.  

През 2011 година общо в районните съдилища са осъдени 1562 
лица, което е с 304 лица повече в сравнение с 2010 година. Оправдани 
са 44 лица. Наказаните лица по чл.78а НК са 246. 

Във Великотърновски районен съд през 2011 година е гледано 
едно дело със значим обществен интерес за престъпление по чл.220, 
ал.1, връзка ал.1,вр.с чл.26 НК. Делото е № 1080, образувано е през 
2008 година, като през 2010 година е приключено. Присъдата е 
отменена по реда на инстанционния контрол   и делото е върнато за 
ново разглеждане в първата инстанция. При повторното разглеждане 
на делото в районния  съд е постановена оправдателна присъда, която 
отново по реда на инстационния контрол е отменена от въззивната 
инстанция, и делото е върнато на прокурора.    

В останалите районни съдилища на съдебния окръг няма 
разглеждани наказателни дела със значим обществен интерес.  

 
Натовареност на съдилищата 

 
Натовареността на районните съдилища на Великотърновски 

съдебен район, за изминалата 2011 година, във всички съдилища се е 
увеличила.  
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Нат. щат / нат. действ Съд 2009 2010 2011 
РСВТ 36.94/39.56 46.32/51.03 52.58/58.86 
ГОРС 29.79/34.49 37.75/40.51 40.83/44.92 
СвРС 32.90/35.25 34.07/34.07 34.28/34.28 
ПРС 28.50/33.78 36.02/48.03 36.21/48.28 
ЕлРС 28.04/28.04 41.00/41.00 44.83/44.83 

 
Видно от горната таблица за натовареността на районните съдии 

както по щат, така и действителната са завишени, в сравнение с 
предходните периоди, като за завишението за всички съдилища е с 
около 5%. 

 
ГАБРОВСКИ СЪДЕБЕН РАЙОН 

 
В района на Габровския окръжен съд са районните съдилища-

гр.Габрово, Севлиево, Дряново и Трявна. 
 

В началото на  отчетния период районен съд - Габрово е бил с  
утвърден щат за 9 съдии, двама държавни съдебни изпълнители и 
двама съдии по вписванията. Съдът е работил в намален състав от 8 
съдии. 

С решение по протокол 12 от 31.03.2011 г., ВСС трансформира 
незаетата щатна бройка за длъжността съдия в ГРС за осигуряване 
щатната численост на Апелативния специализиран наказателен съд. С 
допълнителни усилия съдиите са компенсирали увеличения обем на 
работа, произтичащ както от завишеното постъпление, така и от 
намалената численост. Считат за добър предишния щат и намират за 
наложително възстановяването му, като условие за запазване на 
добрите практики и прецизната работа по делата. Годината отчита 
увеличена натовареност, особено при гражданските дела, което 
изисква съответната обезпеченост с достатъчен брой съдии. 
  
  

Утвърдената щатна численост на Районен съд – Севлиево е 
била, както следва: 6 районни съдии, 1  държавен съдебен изпълнител 
и 1  съдия по вписванията, както и 22 съдебни служители.  

За отчетния период не е имало незаети щатни бройки за 
магистрати.  

Районен съд Дряново е имал утвърден щат за трима  съдии, 
един съдебен изпълнител и един съдия по вписванията. Заети са били 



 121 

през отчетната година всички щатни бройки . През отчетния период 
съдът е  работил в пълен състав, като всички съдии са разглеждали и  
граждански и наказателни дела.  

Районен съд – гр. Трявна е бил с утвърден щат за двама съдии – 
един председател и един районен съдия, един съдебен изпълнител и 
един съдия по вписванията. От така утвърдения щат през 2011г. 
незаета е била единствено щатната бройка на държавния съдебен 
изпълнител – до 16.05.2011г., когато по силата на трудов договор № 
ЛС – И – 195/05.05.2011г., сключен с Министъра на правосъдието, в 
длъжността встъпва Радомира Георгиева Ковачева. 

 Районен съд Габрово: През отчетната 2011 година в съда е 
имало за разглеждане общо 5867 дела. От тях 495 са били висящи в 
началото на годината и 5372 новопостъпили. През 2010 година общият 
брой дела за разглеждане е бил 4899, от които 597 висящи и 4302 
новопостъпили, а през 2009 година – 4142, от които 504 висящи и 3638 
новопостъпили. Цифрите очертават тенденция към значително 
увеличение на делата . 

 Районен съд Севлиево: През годината в съда е имало за 
разглеждане общо 2627 броя  дела. От тях 138 са били висящи и 2489  
новопостъпили. През 2010 година общият брой дела за разглеждане е 
бил 2842, от които 167 висящи и 2675 новопостъпили. През 2009г. 
общият брой на делата за разглеждане  е бил   2406 дела. От тях 161 
са били висящи и 2245 дела са новопостъпили. Очертаната през 2009г. 
тенденция към значително увеличение на делата през 2011година  е 
заменена от тенденция към значително намаление на делата. 

 Районен съд Дряново: През 2011 година делата за 
разглеждане са били общо 1045. От тях 95 са били висящи и 950 – 
новопостъпили. През 2010г. общо делата за разглеждане са били  926, 
от които  83 дела са били висящи и 843 са новопостъпили. През 2009 
година общо делата за разглеждане са били  756, от които  93 дела са 
били висящи и 663 са новопостъпили .Цифрите очертават тенденция 
към значително увеличение на делата за разглеждане. 

 Районен съд Трявна: През годината в този съд са стояли за 
разглеждане общо 707 дела. От тях 41 са били висящи и 666 - 
новопостъпили . През 2010г. общо делата за разглеждане са били 683 
дела. От тях 43 са били висящи в началото на периода и 640 дела са 
новопостъпили. През 2009 година делата за разглеждане са били общо 
520, от които 57 висящи и 463 новообразувани. Налице е тенденция 
към увеличение на постъпленията . 

Общата тенденция за районните съдилища в съдебния окръг, с 
изключение на районен съд – Севлиево, е към увеличение на 
постъплението на делата. 
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В четирите районни съдилища-гр.Габрово, Севлиево, Дряново  
и Трявна движението на делата за разглеждане през последните три 
години е както следва: 

 
СЪД 2011 год. 2010 год. 2009 год. 

ГАБРОВО 5867 4899 4142 
СЕВЛИЕВО 2627 2842 2406 
ДРЯНОВО 1045 926 756 
ТРЯВНА 707 683 520 
ОБЩО 10246 9350 7824 
 
Данните от таблицата сочат на увеличение на делата през 

годината в трите  районни съдилища- Габрово, Дряново и Трявна в 
сравнение с предходната година, докато при Районен съд-гр.Севлиево 
е налице намаление. Увеличението за Районен съд-Габрово в 
сравнение с предходната година е с 968 дела, за Районен съд 
Дряново-с 119 и за Районен съд- Трявна-с 24 дела. Значително е 
увеличението на делата в Габровския районен съд. 

Съдиите от Районен съд – Габрово са свършили през годината 
общо 5298  дела, които представляват 90.30% от поставените всичко 
дела за разглеждане през годината. От тях в срок до три месеца са 
свършени 4844 дела или 91% . През 2010г. са свършили 4404 дела. От 
тях в срок до три месеца са свършени 3944 дела или 90%. През 2009 
година свършените дела са били общо 3545, от които 3010 или 85% в 
тримесечния срок. Налице е тенденция към значително подобрение на 
показателя. 

Съдиите от Районен съд – Севлиево са свършили през годината 
общо 2503   дела, които представляват 95.28% от поставените всичко 
дела за разглеждане през годината. От тях в срок до три месеца са 
свършени 2423 дела или 97% . През 2010 година са били свършени 
общо 2704 дела, от които 2611 или 97% в срок до 3 месеца. През 2009г. 
са свършили  общо 2239 дела, от които в срок до три месеца са 
свършени общо 2148 дела или 96%. Налице е тенденция към 
устойчиво добър резултат по този важен за срочността показател.  
Съдиите от Районен съд – Дряново са свършили през годината общо 
981  дела, които представляват 93.87% от поставените всичко дела за 
разглеждане през годината. От тях в срок до три месеца са свършени 
858 дела или 87% . През 2010г. са свършили  общо  832 дела, от които 
в срок до три месеца са свършени общо 753 дела или 91%. През 2009 
година са свършили  общо  680 дела, от които в срок до три месеца са 
свършени общо 619 дела или 91%. Въпреки, че съдът през отчетната 
година е работил в пълен състав, е допуснал леко отстъпление от 
традиционно добрия процент свършени в тримесечен срок дела. 
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Съдиите от Районен съд – Трявна са свършили през годината 
общо 670  дела, които представляват 94.77% от поставените всичко 
дела за разглеждане през годината. От тях в срок до три месеца са 
свършени 630 дела или 94% . През 2010г. са свършили  общо   642 
дела, от които 612 или 95% в тримесечен срок. През 2009 година са 
били свършени общо 477 дела, от които 417 или 87% в срок до 3 
месеца. Съдът е постигнал устойчиво добър показател. 

Анализът на изброените цифри показва, че в големите съдилища 
на окръга са постигнати много високи проценти на свършените в 
тримесечен срок дела, особено в районен съд Севлиево. В малките 
има леко отстъпление, по-голямо в районен съд – гр. Дряново. В 
голяма степен това се дължи на по-малката бройка дела в тези 
съдилища, където малката промяна в цифрите води до по-голяма 
разлика в процентите. Все пак в районен съд Дряново, където 
натоварването е било най-малко предвид попълнения щат, 
ръководството следва да вземе мерки за подобряване на работата по 
този показател.  

Районен съд – Габрово: В края на отчетната 2011 година са 
останали несвършени общо 569 дела, от които 357 граждански и 212 
наказателни дела. При гражданските дела най-много са били висящите 
дела, разглеждани по общия исков ред – 225, 20 производства по 
чл.310 ГПК и 49 търговски дела. При наказателните дела най-много са 
били НАХД – 117, НОХД – 80, 5 дела по чл.78а НК, 4 ЧНД и 6 НЧХД. В 
доклада на съда не се сочат причините, поради които са останали 
несвършени делата. 

Районен съд – Севлиево: Несвършените в края на отчетната 
2011 година дела са били  общо 124 . От тях несвършените граждански 
дела са били общо 84 броя, от които 43 дела по общия ред и 9 
производства по чл.310 ГПК, 17 дела срещу търговци. Висящите в края 
на отчетния период наказателни дела са били общо 40, от които 19 
НОХД, 16 НАХД, 1 дела по чл.78а НК и 4 ЧНД .  

В доклада на съда се сочат следните причини за висящността: 
много производства били образувани след месец октомври 2011 г. и 
при повечето от тях технически не било възможно делата да бъдат 
решени до края на годината; или имало усложнения, възникнали при 
разглеждане на делата; или обуславящ бил характерът на 
производствата (делбените дела).  

Районен съд – Дряново: Несвършените в края на отчетната 
2011 година дела са били общо 64 . От тях несвършените граждански 
дела са били общо 47, от които 24 дела по общия ред и 1 производство 
по чл.310 ГПК, 5 дела срещу търговци и 1 частно гражданскo делo. 
Висящите в края на отчетния период наказателни дела са били общо 
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17, от които 5 НОХД, 5 НАХД, НЧХД - 2 дела , 4 дела по чл.78а НК и 1 
ЧНД . В  доклада на съда не се сочат причините, поради които са 
останали несвършени делата. 

Районен съд – Трявна: Несвършените в края на отчетната 
година дела са били  общо 37 . От тях несвършените граждански дела 
са общо 31, от които 22 дела по общия ред, 1 дело срещу търговци и 7 
ч.гр.дела. Висящите в края на отчетния период наказателни дела са 
били общо 6, от които 3  НОХ и 3 НАХД. В  доклада на съда не се сочат 
причините, поради които са останали несвършени делата. 

Данните сочат на голямо подобрение по този показател в 
районните съдилища в Дряново и Трявна. Във всички районни 
съдилища най-много несвършени дела са останали от гражданските 
дела,  разглеждани по общия исков ред. 

Районен съд – Габрово: Броят на постъпилите наказателни 
дела през 2011 г. е бил общо 1538, спрямо  1245 броя през 2010 г. и 
1237 дела през 2009 година.  Горните данни показват тенденция към 
значително увеличение през отчетната година. Най-голям дял имат 
новообразуваните частни наказателни  дела – общо 641 броя. През 
2009 г. постъпилите дела от този вид са били  524, а през 2009 г. – 387 
броя, т. е. – налице е значително увеличение  броя на този вид дела. 

Причините за завишеното постъпление са посочени в доклада на 
съда както следва: На първо място – констатираната в предходната 
година тенденция на сериозно увеличение на делата за разкриване на 
банкова тайна – по чл.62 от Закона за кредитните институции и по 
чл.133 ал.5 т.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа 
във вр. с чл.35 ал.6 т.4 от Закона за пазарите на финансовите 
инструменти. През отчетната година са постъпили 121 броя такива 
дела, спрямо 88 за миналата година. Исканията отново са били 
предимно от КУИППД .  

Увеличение е показано и при на проведените през годината 
разпити. Същите са били 241 броя, спрямо 227 през 2010 г., при 224 
броя през 2009 година. Увеличение е отчетено  и при делата по чл.243 
НПК – съдебния контрол върху прекратяването на наказателното 
производство от прокурора, при мерките за неотклонение – чл.63 и 
чл.65 от НПК, при исканията за разрешаване /одобряване на обиск и 
претърсване  и при  делата за налагане на медицински мерки по ЗЗ и 
НК – 20 през 2011 г. при 14 през 2010 година. Сериозно е увеличението 
на административнонаказателните дела – общо 514. Техният брой е 
бил 412 през 2009 г. и 380 през 2010 година. Незначително е било 
увеличението на наказателните общ и частен характер дела през 
отчетната година, както и при делата по чл.78а НК. 

По видове престъпления от НК, най – голям дял са имали 
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престъпленията против собствеността и общоопасните престъпления, 
които остават най-характерни за района. Сравнителният анализ сочи, 
че основното постъпление продължава да се определя от делата за 
престъпления против собствеността – общо 133 броя, колкото са били 
и през 2009г. и 2010 година. Въпреки, че не достигат нивото от 2009г., 
общоопасните престъпления бележат  тенденция на увеличение 
спрямо 2010година. През 2011г. са образувани 130 дела, през 2010 г. 
са образувани 115 дела от този вид, а през 2009 г. са били 201.Леко 
увеличение показват и престъпленията против личността, брака, 
семейството и младежта и против стопанството.  

В  Районен съд – Габрово са свършени през годината общо 1514 
броя наказателни дела. От тях 1190 броя или 79% са свършили в срок 
до три месеца. Свършените през 2010 година наказателни дела са 
били  общо1348, от които 966 или 74% в срок до 3 месеца. През 2009 
година са били свършени общо 1 178 наказателни дела, от които 832 
или 71% в срок до 3 месеца. Показателят сочи тенденция към 
постоянно подобряване. От разглежданите 390 броя наказателни дела 
общ характер са били свършени 310, които представляват  79.49% от 
всички разглеждани. От свършените  дела от този вид 214 са в 
тримесечен срок-69%. За сравнение този процент през 2010г. е 60%, а 
през 2009г.-69%.Със споразумение са приключили 88 дела. През 2011 
г. в Габровския районен съд са били постановени 296  осъдителни 
присъди. Осъдените лица са били общо 363, при   377 през 2010, 
спрямо 399 през 2009 година. 

Най-много лица са били осъдени за престъпления против 
собствеността – общо 188, от които 160 за кражба, следват осъдените 
за общоопасни престъпления – 129 лица , от които 118 за претъпления 
в  транспорта , 15 – за престъпления против брака, семейството и 
младежта, 9 –  за престъпления против личността , 8 за измама и по 6 
лица за документни престъпления и хулиганство. 

Районен съд Севлиево : През отчетната 2011  г. в Районен съд 
– Севлиево са постъпили общо 564 наказателни дела, останали са 
несвършени от 2010 г. 44  наказателни дела, от което следва, че през 
отчетната 2011 г. са стояли за разглеждане общо 608 дела, при 644 за  
2010г. и  685   за 2009 година. Сравнителният анализ показва, че през 
2011 г., при съпоставка с данните за 2010 г. и 2009г., има намаление на 
броя на всички видове наказателни дела, с едно изключение – отчита 
се увеличение с 22 броя на НАХД, свързани с обжалване на 
наказателни постановления.  

По видове престъпления от НК, най – голям дял в Севлиевския 
районен съд са имали престъпленията против собствеността и 
общоопасните престъпления, които остават най-характерни за района. 
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Сравнителният анализ сочи, че основното постъпление продължава да 
се определя от делата за престъпления против собствеността – общо 
79 броя, въпреки отчетеното намаление с 21броя дела в сравнение с 
2010 година. Същото касае и второто постъпление - общоопасните 
престъпления също сочат  тенденция към намаляване. През 2011 г. са 
били образувани 64 дела от този вид, а през 2010 г. са били 71. Това 
се дължи основно на липсата на дела за престъпления в транспорта по 
чл.343 НК и чл.343а НК и на намаляване на постъплението за 
престъпления по чл.343б-343в НК (управление на МПС след употреба 
на алкохол с концентрация по-висока от 1.2 на хиляда и управление на 
МПС без правоспособност или при отнета правоспособност). 
Статистиката показва леко  увеличаване на делата по обвинения, 
свързани с личността и на престъпленията против брака, семейството 
и младежта.  

В  Районен съд – Севлиево са свършени общо 568 наказателни 
дела през 2011г., от които 539  в тримесечен срок или 94,89%. През 
2010 година са  свършили общо 600 дела, от които 572 или 95,33% в 
срок до 3 месеца. През 2009 година те са били общо 651, от които 614 
или 94,32% в срок до 3 месеца. Тези данни показват тенденция към 
постоянство в добрия показател във връзка със срочността при 
решаването на този вид дела. От разглежданите 201 наказателни дела 
от общ характер са били свършени 182броя /90.54% от всички 
разглеждани от този вид/, от тях 166 дела са свършени  в срок от три 
месеца -91%. Това е много добър показател за срочност е 
ефективност. Със споразумение са приключили 40 дела. През 2011 г. 
са постановени 130 осъдителни присъди.  Били са предадени на съд  
общо 239 лица, а са били осъдени  общо 224 , от които 204 по НОХД, 2 
- по НЧХД и 18 лица в производствата по чл.78а от НК. 

В Районен съд Дряново общият брой на постъпилите 
наказателни дела през 2011г. е бил 200 .  

Анализът на данните за постъплението на този вид дела сочи на 
трайна тенденция към устойчивост. През 2011 г. са постъпили 200 бр. 
дела, при 197 бр. дела за 2010г. и срещу 196 бр. за 2009 
година.Незначително е увеличението на нахд и делата по чл.78а НК. 

Увеличен е бил броят на образуваните ЧНД – 30 бр. през 2011 г. 
срещу 17 бр. за 2010 година. В този вид дела влизат исканите 
разрешения за извършване на определени следствени действия от 
органите на досъдебното производство. Именно на такива искания се 
дължи увеличеният брой на ЧНД. Проведените разпити пред съдия 
през 2011 г. са били 30 бр., а през 2010 г. са 50 броя.  

По видове престъпления от НК и в този съд  най – голям дял са 
имали общоопасните престъпления и престъпленията против 
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собствеността, които остават най-характерни за района.  
Анализът на общия брой наказателни общ  характер дела за 

разглеждане към 31.12.2011 г. като цяло бележи отново тенденция към 
устойчивост. Изключение има само при делата за извършени 
общоопасни престъпления – 39 бр. дела за 2011 г., 29 бр. дела за 2010 
г. и 36 бр. дела за 2009 година. Докато през 2010 г. броят на делата за 
общоопасни престъпления е спаднал до 29 бр., през отчетния период 
тази бройка се е върнала и е надхвърлила стойностите от 2009 г., а 
именно – 39 бр. за 2011 година. Най-голям брой от тези дела заемат 
престъпленията по чл. 343б и чл. 343в от НК и по-незначителен брой 
са делата за престъпления по чл. 339 от НК. Трайна е тенденцията на 
устойчивост при делата за извършени престъпления против реда и 
общественото спокойствие – 2 бр. дела за 2011 г., 0 бр. дела за 2010 г. 
и 3 бр. дела за 2009 година. Липсата на такива дела през 2010 г. 
изглежда е била случайна и няма повод да се счита, че този вид 
престъпност е изчезнала в района на Дряновски районен съд. Налице 
тенденция към намаляване на делата за извършени престъпления 
против собствеността на гражданите – 33 бр. за 2011 г., 39 бр. за 2010 
г. и 46 бр. за 2009 година, въпреки влошените икономически условия. 
От тях най-голям дял имат престъпленията по чл. 194, чл. 195 и чл. 196 
от НК – кражба. При останалите видове престъпления колебанията са 
несъществени и говорят по-скоро за относителна стабилност. През 
2010 г. делата за престъпления против стопанството са били 4 бр., а 
през изминалата година са 3 броя. Постъплението на дела за други 
видове престъпления е незначително и не говори за тенденции.  

В Районен съд – Дряново през годината са били свършени общо 
221 броя, от които 165 дела са  свършени в тримесечен срок или 75%. 
Свършените наказателни дела през 2010 година са били  182, от които 
152 или 84% са свършени в срок до 3 месеца. През 2009 година са 
били свършени 219дела, от които 185 или 84% в срок до 3 месеца.   

От разглежданите през годината 83 наказателни дела от общ 
характер са били свършени 78 дела /93.97% от разглежданите/, от тях 
в тримесечен срок са свършени 63 дела-81%.За сравнение през 2009г. 
този процент е бил 77%, а за 2010г.-80%. Видно е подобрение в 
срочността на разглеждане и приключване на този вид дела. Със 
споразумение са свършени 25 дела. През 2011 г. в Дряновския 
районен съд са били  постановени 44 осъдителни присъди и 8 
оправдателни присъди /5 бр. оправдателни присъди по НОХ дела и 3 
бр. оправдателни присъди по НЧХ дела/. По 10 от делата  е било 
наложено административно наказание при условията на чл. 78А от НК. 

Осъдените лица са били общо 81.  
 Районен съд Трявна: Броят на постъпилите през 2011г. 
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наказателни дела е бил 192, през 2010г. – 183 и през 2009г. -143 броя. 
От тях най-голям дял са имали наказателните дела от общ характер – 
65 на брой, следвани от частните наказателни дела – 62 броя. 
 Общият брой на наказателните дела за разглеждане към 
посочената дата е бил 207. 
 При сравнителен анализ на общо разглежданите през 2011г. 
наказателни дела спрямо предходните две години се забелязва 
неголямо увеличение на броя през отчетната година – по-малко 
спрямо предходната и в по-голяма степен спрямо 2009година. От общо 
207 бр. дела за разглеждане през 2011г., през 2010г. са били 195 броя, 
а през 2009г. – 165 броя. Изводът е, че последните две години бележат 
сходни, по-високи нива в броя на разглежданите наказателни дела. 

След слаб отлив на разглежданите наказателни дела от общ 
характер през 2010г., през 2011г. е достигнато нивото от 2009г., което е 
71 броя дела – спрямо 66 бр. дела през 2010година. Като цяло, е 
налице постоянност в броя, а и до голяма степен във вида на 
разглежданите наказателни дела от общ характер в РС – гр. Трявна. 

При наказателните частен характер дела няма особено 
съществени различия в постъплението през трите сравнителни години, 
поради което се налага извода за  относителна стабилност в броя на 
разглежданите наказателни дела от посочения вид. Този брой и през 
трите години е твърде незначителен и от него може да се направи 
извод, че от общо разглежданите в РС – гр. Трявна наказателни дела, 
наказателните частен характер дела заемат много малък дял. 

Делата за разглеждане по чл.78А НК през отчетния период 
бележат значително увеличение спрямо предходните две години. От 
по 7 бр. през 2009г. и през 2010г., през миналата година този вид дела 
са нараснали на 15 бр., което е с повече от 100%. 

Драстично увеличение има и в броя на частните наказателни 
дела през 2011г., с повече от 60%.  Причината е увеличения брой 
искания за разкриване на сведения, представляващи банкова тайна по 
Закона за кредитните институции и сведения за ценните книжа по 
Закона за Закона за пазарите на финансови инструменти, инициирани 
от КУИППД. Друго основание за по-големия брой дела от този вид е 
увеличението на исканията за разрешаване или одобряване на 
претърсване и изземване, постъпили от разследващи органи на РУП – 
гр. Трявна.   

За сметка на увеличението при частните наказателни дела, броят 
на частните наказателни дела – разпити през изминалата година е най-
нисък спрямо предходните две, като намалението спрямо 2010г. е 
голямо – с повече от два пъти и половина. От 18 броя разпити през 
2009г., през 2010г. броят им е достигнал 40, докато през 2011г. е 
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спаднал на 15 броя. Намалението спрямо 2010г. е значително. 
Причина за това е факта, че през 2011г. предмет на разследване са 
били по-леки престъпления, за които не е било оправдано и 
необходимо провеждане на разпити пред съдия.  

По отношение на разглежданите административно – наказателен 
характер дела, трите сравнителни години бележат стабилност при 
разглеждането. Този вид дела през 2009г. са били 43 броя, през 2010г. 
– 39 броя, а през 2011г. - 42 броя. 
  По видове престъпления от НК най-голям дял от разглежданите 
през 2011г. наказателни дела са имали общоопасните престъпления, 
следвани от престъпленията против собствеността. Тези два вида 
престъпления се открояват като количество на фона на останалите 
видове престъпления. Тази тенденция е устойчива, тъй като 
общоопасните престъпления и престъпленията против собствеността 
преобладават и през предходните две години. През 2010г. същите са 
били съответно 22 броя и 17 броя, а през 2009г. – 29 броя и 22 броя. 
Установява се тенденция обаче към значително увеличение на 
общоопасните престъпления – от 22 броя през 2010г., на 32 броя през 
2011година. 
 Относно останалите видове престъпления от НК, извън 
посочените по-горе, са налице несъществени колебания и не 
обосновават направата на конкретни изводи. 

Свършените в Районен съд – Трявна  наказателни дела през 
2011 година са били общо 201. В срок до три месеца са  свършени 184 
дела или 92%. Общият брой на свършените през 2010 година 
наказателни дела е бил 180, от които 163 или 91% са свършени в срок 
до 3 месеца. Съпоставено с 2009 година – решени общо 153 дела, от 
които 133 или 87% в срок до 3 месеца, показва също подобряване на 
срочността с оглед на  процентното съотношение на решените в 
тримесечния срок дела спрямо общо свършените през годината в 
сравнение с предходни периоди. Анализът по видове дела сочи за 
висок  показател при решените НОХД и дела по чл.78а НК за 2011 
година. От разглежданите през годината 71 наказателни общ характер 
дела са свършени 68/95.77 % от разглежданите дела/, от тях 58 дела 
са свършени в тримесечен срок-85%. Със споразумение са приключили 
17 дела. През 2011г. са постановени общо 48 осъдителни присъди. 
Осъдени са общо 83 лица. 
 В доклада на Окръжен съд Габрово е направен извод, че  
Габрово, Дряново и Трявна отчитат увеличение на наказателните дела. 
Значително намаление на тези дела сочи статистиката за районен съд 
Севлиево. Във всички съдилища преобладаващите наказателни дела 
са били тези за престъпления против собствеността и общоопасните 
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престъпления, като в двете малки съдилища се констатира по-голям 
дял и  значително увеличение на общоопасните престъпления. 

В районен съд – Габрово през отчетната 2011 г. наказателните 
дела, които са били обжалвани или протестирани са били 292 броя. От 
тях 167 са потвърдени, 52 отменени, а 16 -  изменени. През 2010 г. 
делата, които са обжалвани или протестирани са били общо 250 броя. 
От тях потвърдените са били 192бр., изменените са 16бр., а 
отменените – 39 броя. През 2009 са били обжалвани 231 наказателни 
дела от всички видове, от тях 159 са били потвърдени, 14 броя - 
изменени и 34 броя - отменени.  

В районен съд – Севлиево през 2011 г. са били свършени общо 
568 наказателни дела. От общо подлежащите на обжалване 
наказателни дела – 365 броя, са били обжалвани или протестирани 
145 броя или 39,73 %.  

От подлежащите на обжалване 137съдебни акта по НОХД, 
предмет на въззивна проверка са били 46 дела или 33,58 %. 
Подлежали са на обжалване присъди по 4 наказателни - частен 
характер дела, обжалвани са 2 – 50%. От подлежащите на обжалване 
21 броя дела по чл.78а от НК са били обжалвани 6 или 28,57 %. От 
подлежащите на обжалване 81 НЧД, предмет на въззивна проверка са 
били 55 или 67,90 %. От подлежащите на касационно обжалване 122 
броя дела от административно-наказателен характер, са били 
обжалвани 36 бр. актове на съда или 29,51 %.  
 От обжалваните присъди по н.о.х. дела, 5 са били отменени, 6 са 
били изменени,  а 31 са били потвърдени.    

В районен съд – Дряново през отчетната 2011 г. наказателните 
дела, които са били обжалвани или протестирани са били 38 броя. От 
тях 27 са били потвърдени, 2 - изменени, а 10 – отменени. Причините, 
поради които са били изменени или отменени актовете на районния 
съд, са се свеждали предимно до различни правни изводи, които 
горните инстанции са направили въз основа на доказателствата, 
събрани от първоинстанционния съд. При изменените актове най-
често се е касаело за изменение в частта, касаеща размера на 
наложеното с присъдата наказание.  

В районен съд – Трявна общият брой на обжалваните и/или 
протестирани актове по наказателни дела е бил 34. През 2010г. този 
брой е бил 36, а през 2009г. – 35 броя. 
 От обжалваните през 2011г. съдебни актове по наказателни дела 
потвърдени са били 17 броя , 7 – са били  отменени и 2 са били 
изменени. 

В Районен съд – Габрово през отчетната 2011 г. е имало 
постановени 12 оправдателни присъди. 8 от тях са били по 
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наказателни дела общ характер, 4 - по наказателни дела от частен 
характер.  

През отчетната 2011 г. в Районен съд Габрово са били 
постановени  188 броя влезли в сила присъди. Влезли в сила през 
годината са били  и 88 определения за прекратяване на наказателното 
производство със споразумения. Броят на лицата, осъдени с влязла в 
сила присъда е бил 359.  109 от тях са наказани със споразумения. 
Броят на оправданите с влязла в сила присъда лица е бил 11. 

В районен съд – Севлиево през  2011 г. са били постановени 
общо 3 изцяло оправдателни присъди по общ характер наказателни 
дела, по други 3 присъди по също такива дела са били оправдани по 
един от подсъдимите и по  3 решения в производство по чл.78а НК са 
били оправдани обвиняемите. Оправдани са били общо 11 лица, което 
от общо предадените на съд 239 лица съставлява 4.60%. По 
наказателни дела от общ характер са оправдани 8 лица (3,76 % от 
съдените 213 лица по НОХД) и по чл.78а НК са оправдани 3 лица (13,64 
% от съдените 22 лица по чл.78а НК).  

Броят на лицата, осъдени с влязла в сила присъда е бил 204.  47 
от тях са били  наказани със споразумения. Броят на оправданите с 
влязла в сила присъда лица е бил 8. 

В районен съд – Дряново през 2011 г. е имало постановени 8 
оправдателни присъди. По делата от общ характер оправдателните 
присъди са били 8 през 2010 и 5 през 2009 година.  

От постановени 8 оправдателни присъди – 5 оправдателни 
присъди са били по НОХ дела и 3 оправдателни присъди по НЧХ дела.  

През отчетната 2011 г. в Районен съд Дряново са били 
постановени 52 броя влезли в сила присъди. Влезли в сила през 
годината са били и 25 определения за решаване на делото със 
споразумение. Броят на лицата, осъдени с влязла в сила присъда е 
бил 81. От тях 26 лица са наказани със споразумения. Броят на 
лицата, наказани с решение по чл. 78А от НК е бил  10. Броят на 
оправданите с влязла в сила присъда лица е бил  13. 

В районен съд – Трявна през 2011г. е  имало 2  постановени 
оправдателни присъди по дела от общ характер. През 2010г. броят на 
оправдателни присъди е бил общо 4 броя по дела от общ характер, а 
през 2009г. – 6 броя.  

През 2011г. в Районен съд – гр. Трявна са били постановени 45 
влезли в законна сила присъди. Влезли в сила са били и 17 
определения за прекратяване на наказателното производство със 
споразумение. Броят на осъдените с влязла в сила присъда лица е бил 
66 – от тях 53 броя с влязла в сила присъда и 9 броя със 
споразумения. Броят на оправданите с влязла в сила присъда лица е 
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бил 2. 
В Районен съд Габрово през  2011 г. са постъпили общо 3834 

граждански дела. Останали несвършени от 2010 г. са били 307 
граждански дела, от което следва, че през отчетната 2011г. са стояли 
за разглеждане общо 4141 дела.  Общият брой граждански дела за 
разглеждане в този съд  през 2010г. е бил 3363 дела спрямо 2673 дела 
за 2009 година. 

В Районен съд – Севлиево през  2011 г. са постъпили общо 1925 
граждански дела. Останали несвършени от 2010 г. са били 94 
граждански дела, от което следва, че през отчетната 2011г. са стояли 
за разглеждане общо 2019 дела.  Общият брой граждански дела за 
разглеждане в този съд  през 2010г. е бил 2198 дела спрямо 1721 дела 
за 2009 година. 

В Районен съд – Дряново през  2011 г. са постъпили общо 750 
граждански дела. Останали несвършени от 2010 г. са били 57 
граждански дела, от което следва, че през отчетната 2011г. са стояли 
за разглеждане общо 807 дела.  Общият брой граждански дела за 
разглеждане в този съд  през 2010г. е бил 707 дела спрямо 516 дела за 
2009 година. 

В Районен съд Трявна през 2011г. са постъпили общо 474 
граждански дела. Останали несвършени от 2010 г. са били 26 
граждански дела, от което следва, че през отчетната 2011г. са стояли 
за разглеждане общо 500 дела.  Гражданските дела за разглеждане 
през 2010година са били общо 488 спрямо 355 през 2009 година. 

Постъплението като цяло във всички районни съдилища на 
съдебния окръг показва тенденция на значително увеличение на 
гражданските дела в Габрово и Дряново, незначително такова в 
Трявна и леко намаление в Севлиево. В първите две съдилища 
общият брой на постъпилите  за разглеждане граждански дела през 
2011 г. бележи много голям ръст спрямо предходната 2010 г., а спрямо 
предишните години  - драстично  завишение.  Налице е ръст както при 
заповедните,  така и при исковите производства, макар драстичното 
завишение да е в заповедното производство и то в неговата чиста 
форма  - производствата по чл.410 от ГПК, т .е когато кредиторите не 
разполагат с документи за дълга, обуславящи  производство по  чл.417 
ГПК. В останалите две съдилища – Севлиево и Трявна, макар да има 
намаление на тези дела спрямо предходната 2010година, те пак 
съставляват повече от половината от общото постъпление на 
гражданските дела. Рекордното постъпление на заповедните 
производства се дължи както на общата дългова криза в страната, така  
и на  реформата на гражданския процес, извършена с ГПК от 2008 г., 
който наложи качествено  нова структура на гражданските дела.  
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В отчетния доклад на Габровския окръжен съд се посочва, че  
има ръст на облигационните производства, защото в тази група се 
включват установителните искове по чл.422 от ГПК, които се водят 
след оспорване на заповедите за изпълнение по чл.410 и 417 от ГПК. 
Това завишение  е логично на фона  на завишението на самото 
заповедно производство, което води повече възражения  и оттам на 
броя на установителните искове, които се водят, за да се установи  
съществуването на оспореното вземане.  

Налице е още едно значимо увеличение  в групата на т. нар  
“други дела”, където е регистриран особен ръст  на  отрицателно- 
установителните искове.  

Общият брой на свършените през годината граждански дела в 
Районен съд Габрово е бил 3784. От тях в срок до 3 месеца са 
свършени общо 3654 дела, или 97%.  

Общият брой граждански дела за разглеждане в Районен съд 
Севлиево през 2011 г. е бил 2019, от които са свършени 1935. От 
свършените дела, 1884 броя или 97,36 % са приключили в 3-месечен 
срок, считано от датата на образуването им.  

В Районен съд Дряново броят на свършените граждански дела 
през годината е бил 760, от които 693 броя, или 91 %, в срок до 3 
месеца. За съпоставка може да се отбележи, че броят на свършените 
граждански дела през 2010 г. е бил общо 650, от които 601 или 92% в 
срок до 3 месеца. Съпоставено с 2009 година – свършени общо 461 
дела, от които 434 или 94% в срок до 3 месеца.  
 Броят на свършените граждански дела през 2011г. в Районен съд 
Трявна  е бил 469. От тях свършени в срок до 3 месеца са били 446 
дела или 95% от гражданските дела. 

От изложените данни за три години при всички районни съдилища 
в окръга е видно, че значително се е увеличил процентът  на 
свършените граждански дела в срок до 3 месеца.  

В края на отчетната 2011 година в Районен съд Габрово са 
останали несвършени общо 357 граждански дела, при 307 за 2010г. и 
306 такива за 2009година. Най-много са били  висящите дела, 
разглеждани по общия исков ред – 225, дела от и срещу търговци- 49  и 
по производствата по чл.410 ГПК -30 .  

Останалите несвършени граждански дела в края на отчетния 
период  в Районен съд – Севлиево са били  84 граждански дела. Те са 
се разпределяли, както следва: 43 граждански дела по общия ред, 9 
дела в производства по чл.310 ГПК, 1 дело по ЗСПЗЗ, 17 дела от и 
срещу търговци и 14 броя „други граждански дела”.  

В Районен съд Дряново останалите несвършени граждански 
дела са били 47 броя при 57 броя за предходната 2010година и 55 за 
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2009година. По видове се разпределят, както следва:     граждански 
дела по общия ред – 24бр.;производства по чл. 410 и чл.417 от ГПК – 
3 бр.; дела от и срещу търговци – 5 бр., 1 по чл.319 ГПК,  частно 
гражданско   1 и 13 броя други дела.  

Останалите несвършени граждански дела в края на отчетния 
период  в Районен съд – Трявна са били 31броя, разпределени по 
видове, както следва: граждански дела по общия ред – 22 броя; 
производства по чл.310 ГПК – 0 брой; частни граждански дела – 7 броя; 
дела по чл.410 и чл.417 ГПК – 1 брой; дела от и срещу търговци – 1 
броя. За 2010г. общата бройка на несвършените граждански дела е 
била 26 броя, а за 2009г. – 31. 

С изключение на Районния съд в гр. Габрово, където има 
останали повече несвършени в края на годината граждански 
производства, при останалите съдилища този показател е подобрен, 
но в докладите на съдилищата не се сочат причините за това. 

Броят на обжалваните и върнати граждански дела през 2011 г. в 
Районен съд Габрово е бил 251. От тях потвърдени са били 123, 
изменено - 1, а отменени – 26 броя. За съпоставка – броят на 
обжалваните дела през 2010 г. е бил 116, като потвърдени са били 
също 84 дела, изменено - 1, а отменени 31дела. През 2009 г. броят е 
бил 138, като потвърдени са били 84 бр., изменени са 28бр., а 
отменени –26 бр. дела. 

От общо свършените през 2011 г. 1935 броя граждански дела в 
Районен съд Севлиево са били обжалвани 128 или 6,61%. От общо 
свършените през 2010 г. 2104 бр. граждански дела са били  обжалвани 
95 или 4,52 %. От общо свършените през 2009 г. 1588 бр. граждански 
дела са обжалвани 91 или 5,73 %. От обжалваните съдебни актове по 
гражданските дела, потвърдени са били 82 бр., изменени - 27 бр., а 
отменени – 22 броя. За съпоставка – броят на потвърдените през 2010 
г. дела е бил 124  бр, изменени - 32 бр., а отменени – 28 бр., а през 
2009г.-  потвърдените са били  67 бр, изменени - 17 бр., а отменени – 
19 бр. дела. 

През отчетната 2011 г. в Районен съд Дряново броят на 
обжалваните граждански дела е бил 39. От обжалваните съдебни 
актове, потвърдени са били  16 бр., изменени няма, а отменени – 2 
броя. Броят на обжалваните граждански дела през 2010 г. е бил 23, 
потвърдени са били 11 бр., изменени е нямало, а отменени – 9 броя. 
За 2009 обжалваните дела са били 21 , като по 11 граждански дела 
първоинстанционните актове са били потвърдени, по едно дело - 
изменени, по 7 дела – отменени. 
 През отчетната година гражданските дела, които са обжалвани в 
Районен съд Трявна са били общо 23 броя. През 2010г. този брой е 
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бил 29, а през 2009г. – 34 броя. От обжалваните съдебни актове 23 на 
брой  - са били потвърдени 16. 1 съдебен акт е изменен и 4 – 
отменени. Отчита се в доклада на Габровския окръжен съд, че като 
цяло процентът отменени и изменени актове е малък спрямо 
обжалваните. Показателите за Габрово, Севлиево и Дряново  за 
отчетната година са подобрени. Единствено в Трявна има леко 
отстъпление от завоюваните позиции през предходните години.  
 Районен съд Габрово е имал утвърден щат за 8 съдии. Съдът е  
работил в състав от 8 съдии, както следва: административен 
ръководител - председател – Диана Петракиева; зам. председател – 
Радосвета Парапанова; районни съдии - Велемира Димитрова, 
Пламен Денев, Кремена Големанова, Гергана Антонова, Зорница 
Петрова и Христо Христов.  
 Четирима съдии са  разглеждали граждански дела и четирима 
– наказателни. Действителната натовареност на съдиите спрямо 
общия брой на делата за разглеждане през 2011 г. е била 61,11 бр. 
дела /спрямо 51,03 през 2010 г. и 39,83 бр. дела през 2009 г./, 
колкото е била и  натовареността по щат – 61,11. 
 Спрямо решените дела действителната натовареността е била 
55,19 бр. дела, спрямо 45,88 бр. дела през 2010 г. и  34,09 бр. дела 
месечно през 2009 година, а по щат – 55,19.  
 При съдиите, разглеждали граждански дела, действителната 
натовареност спрямо общия брой на гражданските дела за 
разглеждане  е била 86,27 бр. дела, при 56,05 бр. дела месечно 
през 2010 г. и при 44,55 дела месечно през 2009 година.  
 Спрямо решените дела натовареността е била 78,83 бр. дела 
при 50,93 бр. за 2010 г. и 39,45 дела месечно през 2009 година. 
 При съдиите, разглеждали наказателни дела, средната 
натовареност спрямо общия брой на наказателните дела за 
разглеждане е била 35,96 бр. дела месечно, при 32,00 дела за 2010 
г. и 30,60 броя месечно през 2009 година.  
 Спрямо решените дела натовареността е била съответно 31,54 
бр. дела месечно, при 28,08 бр. дела месечно за 2010 г. и 24,54 
дела месечно през 2009 година. 
 При всички дела и по всички критерии натовареността се е 
увеличила.  

Районен съд – Севлиево е  имал утвърден щат от 6 районни 
съдии. Всички щатове през отчетния период са били заети. Трима 
съдии са разглеждали граждански дела и трима - наказателни.  

Средната натовареност по щат спрямо общия брой дела за 
разглеждане е била  36.49 дела средно месечно на съдия. Спрямо 
решените дела натовареността по щат е била 34.76 дела средно 
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месечно. През годината не е имало съдии, които да са отсъствали за 
продължителен период от време. Поради това, действителната 
натовареност, при 72 отработени човекомесеца, съответства на 
натовареността по щат - 36.49 дела средно месечно, респективно 34.76 
дела.  

При съдиите, разглеждащи граждански дела, средната 
натовареност спрямо общия брой на гражданските дела за 
разглеждане е била 56.08 дела средно месечно. Спрямо решените 
дела натовареността е била 53.75 дела. Следва да се направи 
уточнението, че значителен брой граждански дела са разгледани и 
решени от наказателните съдии. Доколкото в Районен съд – Севлиево 
гражданските дела се разпределят основно между трима съдии, 
посочените данни за натовареност са изчислени на база работата на 
тези трима съдии.   

При съдиите, разглеждащи наказателни дела, средната 
натовареност спрямо общия брой на наказателните дела за 
разглеждане е била  16.89 броя средно месечно. Спрямо решените 
дела натовареността е съответно 15.78 дела средно месечно. 

Районен съд Дряново е имал утвърден щат за трима  съдии. 
През отчетния период са били заети и трите щатни бройки. 
Действителната  натовареност на съдиите спрямо общия брой на 
делата за разглеждане през 2011 г. е била 29,03 бр. дела , колкото е 
била и натовареността по щат. Спрямо свършените дела 
натовареността е била 27,25. 

В Дряновски районен съд всеки от съдиите е разглеждал и 
граждански и наказателни дела, поради което тяхната натовареност 
се изчислява спрямо общия брой на тези дела. По видове дела 
натовареността е била както следва :  

Средната натовареност спрямо общия брой на гражданските 
дела на един съдия е била 22,42 дела месечно. Спрямо свършилите 
дела натовареността е била 21,11 дела месечно.  

Средната натовареност спрямо общия брой на наказателните 
дела на един съдия е била 6,61 дела месечно. Спрямо свършилите 
дела натовареността е била  6,14 дела месечно. 

Районен съд – гр. Трявна през отчетния период е бил  с утвърден 
щат за двама съдии – един председател и един районен съдия, който 
изцяло е бил зает.  

Съдиите са разглеждали както граждански, така и наказателни 
дела. 
 Натовареността по щат и действителната такава на съдиите 
спрямо общия брой на делата за разглеждане през 2011г. е била 29,46 
броя дела месечно. Спрямо решените дела натовареността е била 
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27,92 броя дела. 
 Средната натовареност спрямо общия брой на гражданските 
дела на един съдия е била 20,33 дела месечно. Спрямо свършилите 
дела натовареността е била 19,54дела месечно.  
 Средната натовареност спрямо общия брой на наказателните 
дела на един съдия е била 8,62 дела месечно. Спрямо свършилите 
дела натовареността е била  8,38 дела месечно. 

Данните за натовареността сочат, че през 2011 година в 
Габровски съдебен район най - натоварени по щат са били съдиите в 
Районен съд – Габрово, следвани от съдиите в Районен съд – 
Севлиево, Районен съд – Трявна и Районен съд – Дряново.  

 
 

ЛОВЕШКИ СЪДЕБЕН РАЙОН  
 

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

Към края на отчетната година кадровата обезпеченост в 
районните съдилища е имала следното изражение: 

 

Съд Съдии по 
щат 

Заети 
бройки

Съд.изп. 
по щат 

Заети 
бройк

и 

Съдии 
по 

вписв. 
Заети 
бройки

ЛОВЕЧ 
9 включ 

Председ. и 
Зам.предс. 

9 2 2 2 2 

ЛУКОВИТ 3 включ. 
Председ. 3 1 1 1 1 

ТЕТЕВЕН 4 включ. 
Председ. 4 1 1 1 1 

ТРОЯН 
6 включ. 
Предс. и 

Зам. предс. 
6 1 1 1 1 

 
През 2011 год. в районните съдилища са били изцяло кадрово 

обезпечени. 
 
В четирите районни съдилища – гр. Ловеч, Луковит, Тетевен и 

Троян движението на делата за разглеждане през последните три 
години е, както следва: 
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СЪД 2011 год. 2010 год. 2009 год. 
ЛОВЕЧ 4828 5021 4328 
ЛУКОВИТ 1243 1044 938 
ТЕТЕВЕН 1754 1630 1321 
ТРОЯН 2612 2539 2169 

ОБЩО 10437 10234 8756 
 

Видно е, че с изключение на Районен съд – гр.Ловеч, където 
делата за разглеждане през отчетната година са със 193 по-малко 
спрямо предходната 2010 год., постъпленията на делата в останалите 
съдилища бележи увеличение: в Районен съд - гр.Луковит – със 199 
дела, Районен съд – Тетевен – със 124 дела и в Районен съд – 
гр.Троян със 73 дела. Установява се значително увеличение на делата 
и спрямо предходната 2009 год. – общо с 1681 дела, което дава 
основание да се изведе тенденция към увеличаване постъплението на 
делата. Отново с изключение на Районен съд – гр.Ловеч, където се 
отчитат разгледани дела по чл.410 и чл.417 от ГПК през отчетната 
година с 63 по-малко спрямо 2010 год., но с 471 повече спрямо 2009 
год. / всички останали съдилища отчитат трайно увеличение на делата 
по заявления за издаване заповеди за изпълнение по реда на чл.410 и 
чл.417 от ГПК: в Районен съд – Луковит – със 144, в Районен съд – 
Тетевен – с 224, в Районен съд – Троян – със 53 /. 

Районен съд Ловеч: През отчетната 2011 година в съда е 
имало за разглеждане общо 4828 дела. От тях 473 са били висящи в 
началото на годината и 4355 новопостъпили. В сравнение с 
предходната година намалението е с 193 дела Районен съд Луковит: 
През отчетната 2010 година в съда е имало за разглеждане общо 1044 
дела. От тях 108 са били висящи в началото на годината и 936 
новопостъпили. В сравнение с предходната година увеличението е с 
106 дела. Увеличението на делата за разглеждане се дължи на 
увеличеното постъпление на дела през отчетната година.Проследена 
за трите години тенденцията на увеличение е трайна- за 2008г. са 
постъпили 701 дела, за 2009г.-831 дела, а за 2010г.-936дела. Висящите 
дела в началото на периода за трите години и при този съд са 
относително устойчиви. 

Районен съд Луковит: През отчетната 2011 година в съда е 
имало за разглеждане общо 1243 дела. От тях 91 са били висящи в 
началото на годината и 1152 новопостъпили. В сравнение с 
предходната година увеличението е с 199 дела. Увеличението на 
делата за разглеждане също така се дължи на увеличеното 
постъпление на дела през отчетната година.  

Районен съд Тетевен: През отчетната 2011 година в съда е 
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имало за разглеждане общо 1754 дела. От тях 154 са били висящи в 
началото на годината и 1600 новопостъпили. В сравнение с 
предходната година увеличението е с 124 дела. Увеличението на 
делата за разглеждане също така се дължи на увеличеното 
постъпление на дела през отчетната година.  

Районен съд Троян: През отчетната 2011 година в съда е 
имало за разглеждане общо 2612 дела. От тях 232 са били висящи в 
началото на годината и 2380 новопостъпили. В сравнение с 
предходната година увеличението е с 73 дела. Увеличението на 
делата за разглеждане се дължи на увеличеното постъпление на дела 
през отчетната година. 

Районен съд Ловеч: 
Общият брой на наказателните дела за разглеждане през 2011г. 

е бил 2235, от тях останали несвършени от предходната година 234 
дела и новообразувани 2001 дела. 

Разглежданите през годината наказателни дела са по видове 
както следва: нохд-432 дела, наказателни частен характер дела-33, 
дела по 78а от НК- 53 дела, частни наказателни дела-808 дела, частни 
наказателни дела-разпити-84 дела и анхд-825 дела.  

В сравнение с предходната година се наблюдава значително  
увеличение на административно наказателен характер дела от 591 на 
825 дела. Намаление има на частните наказателни дела-разпити от 
136  през 2010г. на 84 през отчетната. Останалите наказателни дела 
запазват устойчивост. 

Районен съд Троян: 
Общият брой на наказателните дела за разглеждане през 2011г. 

е бил 1001, от тях останали несвършени от предходната година 100 
дела и новообразувани 901 дела. 

Разглежданите през годината наказателни дела са по видове 
както следва: нохд-268 дела, наказателни частен характер дела-14, 
дела по 78а от НК- 23 дела, частни наказателни дела-301 дела, частни 
наказателни дела-разпити-196 дела и анхд-199 дела.  

 Районен съд Тетевен: 
Общият брой на наказателните дела за разглеждане през 2011г. 

е бил 558, от тях останали несвършени от предходната година 52 дела 
и новообразувани 506 дела. 

Разглежданите през годината наказателни дела са по видове 
както следва: нохд-202 дела, наказателни частен характер дела-8, 
дела по 78а от НК- 26 дела, частни наказателни дела-168 дела, частни 
наказателни дела-разпити-12 дела и анхд-142 дела.  

Районен съд Луковит: 
Общият брой на наказателните дела за разглеждане през 2011. 
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е бил 623, от тях останали несвършени от предходната година 36 дела 
и новообразувани 587 дела. 

Разглежданите през годината наказателни дела са по видове 
както следва: нохд-165 дела, наказателни частен характер дела-6, 
дела по 78а от НК- 28 дела, частни наказателни дела-281 дела, частни 
наказателни дела-разпити-33 дела и анхд-110 дела. 

В Районен съд Ловеч  през отчетната 2011 г. са постъпили общо 
2354 граждански дела. Останали несвършени от 2010 г. са били 239 
граждански дела, от което следва, че през отчетната 2011г. са стояли 
за разглеждане общо 2593 граждански  дела.   

Общия брой на гражданските дела за разглеждане през 
отчетната година е  бил 2593 броя, разпределени по видове, както 
следва: граждански дела по общия ред – 453 бр.; производства по 
чл.310 ГПК – 136бр.; административни по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ – 2 бр.; 
частни граждански дела – 122 бр.; дела по чл.410 и 417 от ГПК – 1741 
при 1808 броя за предходната година ; дела от и срещу търговци – 11 
броя. 

В Районен съд Луковит  през отчетната 2011 г. са постъпили 
общо 565 граждански дела. Останали несвършени от 2010 г. са били 55 
граждански дела, от което следва, че през отчетната 2011г. са стояли 
за разглеждане общо 620 дела.   

Общия брой на гражданските дела за разглеждане към 
31.12.2011 г. е  бил 620 броя, разпределени по видове, както следва: 
граждански дела по общия ред – 64 бр.; производства по чл.310 ГПК – 
20бр.; административни по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ – 4бр.; частни граждански 
дела – 27 бр.; дела по чл.410 и 417 от ГПК – 428 при 284 броя за 
предходната година ; дела от и срещу търговци – няма. 

В Районен съд Тетевен  през отчетната 2011 г. са постъпили 
общо 1094 граждански дела. Останали несвършени от 2010 г. са били 
102 граждански дела, от което следва, че през отчетната 2011г. са 
стояли за разглеждане общо 1196 дела.   

Общия брой на гражданските дела за разглеждане към 
31.12.2011 г. е  бил 1094 броя, разпределени по видове, както следва: 
граждански дела по общия ред – 172 бр.; производства по чл.310 ГПК – 
58 бр.; административни по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ – 1бр.; частни граждански 
дела – 190 бр.; дела по чл.410 и 417 от ГПК – 728 при 504 броя за 
предходната година ; дела от и срещу търговци – няма. 

В Районен съд Троян  през отчетната 2011 г. са постъпили общо 
1479 граждански дела. Останали несвършени от 2010 г. са били 132 
граждански дела, от което следва, че през отчетната 2011г. са стояли 
за разглеждане общо 1611 дела.   

Общия брой на гражданските дела за разглеждане към 
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31.12.2011 г. е  бил 1611 броя, разпределени по видове, както следва: 
граждански дела по общия ред – 290 бр.; производства по чл.310 ГПК – 
95 бр.; административни по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ – 2бр.; частни граждански 
дела – 72 бр.; дела по чл.410 и 417 от ГПК – 1093 при 1040 броя за 
предходната година ; дела от и срещу търговци – 22 броя. 

През годината в Районните съдилища от Ловешкия съдебен 
район са свършени дела, както следва: 

 

СЪД 2011 год. 2010год. 
Разлика 

спрямо 2010 
г. 

РС-ЛОВЕЧ 4407 4548 – 141 
РС-ЛУКОВИТ 1092   953 + 139 
РС-ТЕТЕВЕН 1642 1480 + 162 
РС-ТРОЯН 2438 2307 + 131 

ОБЩО 9 579 9288 + 291 
 

Видно е, че и при увеличеното постъпление на дела в районните 
съдилища съдиите са приключили повече дела. 

В Районен съд – гр.Ловеч 91,28% от поставените за разглеждане 
дела са приключили, като 89,10 % от тях са приключили в 3 – месечен 
срок, 81,33% от всички дела, поставени на разглеждане са приключили 
в 3-месечен срок. Отчита се тенденция на подобрение в работата по 
приключване и приключване в по-кратки срокове на делата като се има 
пред вид, че през 2010 год. 90,58% са приключили, в тримесечен срок - 
88 % от приключилите и 79,74% спрямо всички дела за разглеждане, 
през 2009 год. тези данни са съответно 89,77% свършени, от тях 83,75 
% - в тримесечен срок, а спрямо поставените на разглеждане 75,18%. 
При гражданските дела съотношението през 2011 год. е съответно – 
92,13 % дела свършени, от тях 94% – в тримесечен срок, а спрямо 
поставените за разглеждане – 86,42%. От наказателните дела 90,29% 
са приключили в края на годината. От тях в 3-месечен срок са 
свършени 84%. Спрямо поставените на разглеждане наказателни дела 
75,43% са свършени в тримесечния срок. В сравнение с предходната 
година, с не-голяма разлика, но се установява подобрение в тези 
показатели. 

В Районния съд – гр.Луковит 92,90% от всички поставени на 
разглеждане граждански дела са приключени и 93 % от тях са 
приключили в 3 – месечен срок. Спрямо поставените за разглеждане 
граждански дела 86,77 % са приключили в тримесечния срок; при 
наказателните дела това съотношение е 93,90 % свършени и от тях 95 
% – в 3-месечен срок. Спрямо всички поставени на разглеждане 
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наказателни дела 88,92 % са приключени в тримесечен срок. 
В Районен съд – гр.Тетевен са приключени 93,64 % от 

гражданските дела, от тях – 94% в 3 – месечен срок. Спрямо 
поставените на разглеждане дела 88,29% са решени в тримесечния 
срок. 93,54% от наказателните дела са приключени и от тях 92% – в 
тримесечен срок. Спрямо поставените на разглеждане наказателни 
дела свършени в 3-месечен срок са 85,84% дела.  

В Районен съд – гр.Троян са свършени 92,49 % от общия брой за 
разглеждане граждански дела и 95% от тях са свършени в тримесечен 
срок. Спрямо поставените на разглеждане общо граждански дела 
87,83% са свършени в тримесечен срок. 94,71% от наказателните дела 
са свършени в края на отчетната година и от тях 91% - в тримесечен 
срок. От поставените на разглеждане наказателни дела 85,91% са 
свършени в 3-месечен срок.  

Видно е, че в Районен съд – гр.Тетевен делът на приключилите 
граждански дела е най-висок, следван съответно от Районни съдилища 
Луковит, Троян, Ловеч; делът на приключили в 3-месечен срок 
граждански дела е най-висок в Районен съд – гр.Троян, следват 
Районен съд – Ловеч и Тетевен с равни показатели и Районен съд – гр. 
Луковит. Делът на приключилите наказателни дела е най-висок в 
Районен съд – Троян, следван от Луковит, Тетевен, Ловеч, с най-висок 
дял приключили в 3-месечен срок наказателни дела е Районен съд – 
гр.Луковит, следван от Тетевен, Троян и Ловеч. 

В Районен съд – гр.Ловеч са приключили с 288 наказателни дела 
от общ характер с одобряване на постигнати споразумения, което 
съставлява 66,67 % от разглежданите дела / през 2010 год. това 
съотношение е било 65,54% /. С присъди са свършени 84 дела и са 
били прекратени 21 дела. Останали несвършени в края на годината са 
39 дела / при 47 за 2010 год. /. Отчетено е в доклада на Ловешкия 
окръжен съд, че през отчетната година наказателните съдии са успели 
да приключат делата, при разглеждането на които през 2010 год. беше 
констатирано голямо забавяне. При извършената проверка на съда в 
края на м.ноември 2011 год. е установено, че съдиите вземат мерки за 
своевременно насрочване и приключване на наказателните дела, като 
се стремят да отстраняват причините, водещи до отлагане. Съкратено 
съдебно следствие е проведено по 34 дела, разгледани са шест бързи 
производства / при две за 2010 год. /. През годината са прекратени и 
върнати на прокуратурата 15 дела / 3,47% от внесените прокурорски 
актове /, от които 8 – с разпореждане на съдията-докладчик и 5 – с 
определение от съдебно заседание, 1 дело е било прекратено и 
върнато на прокурор от въззивна инстанция и едно дело – от ВКС по 
реда на възобновяването. 
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В този съд е голям делът на делата по Закона за здравето – 200, 
което е обяснимо от това, че в гр.Ловеч е Държавната психиатрична 
болница. 

През отчетната 2011 год. председателят и в негово отсъствие 
зам.председателят на съда са издали 243 разпореждания за 
осигуряване достъп до данните на мобилните оператори по реда на 
чл.250в от ЗЕС и в 5 случаи са направили отказ по искания на РУ 
“Полиция” – Луковит с мотиви, че са по образувани досъдебни 
производства. За тях е приложим общият ред по чл.159 ал.1 от НПК. 

В Районен съд Луковит по 81 дела от разглежданите наказателни 
производства от общ характер е одобрено споразумение, което 
съставлява 49,09%. По 38 дела споразумението е било постигнато в 
съдебно заседание. 22 дела /13,33% / са свършени след провеждане 
на съкратено следствие. Разгледани са шест бързи производства. 
Прекратено и върнато на прокурор с разпореждане на съдия докладчик 
е едно дело. 

В Районен съд – гр.Луковит също е голям делът на частните 
наказателни производства по Закона за здравето – 197 дела, свързано 
дейността на Психиатричната болница – Карлуково на територията на 
района. 

В Районен съд – гр.Тетевен са приключили по реда на глава 
двадесет и девета 90 наказателни производства /44,55% от 
разглежданите наказателни общ характер дела /. В този съд 
относителният дял на приключилите по този ред наказателна дела е 
най-нисък. 42 от споразуменията са внесени за одобряване от 
прокурор. 20 наказателни дела / 9,91% / са решени след провеждане 
на съкратено съдебно следствие. От разглежданите наказателни дела 
три са приключили по реда на бързото производство и 10 – незабавно 
производство. Прекратени и върнати на прокурор са били 4 дела / 
1,98% /. 

В Районен съд – гр.Троян са приключили с одобрени 
споразумения 179 наказателни дела, което съставлява 66,79 % от 
разглежданите наказателни общ характер дела. В сравнение с 
останалите районни съдилища относителният дял на свършените по 
този ред дела е най-висок / незначителна е разликата със следващия 
съд – Ловеч – 66,67% /. 32 наказателни дела /11,94%/ са разгледани 
като съкратени съдебни следствия. Разгледани са 6 бързи 
производства и 7 – незабавни. Прекратени и върнати на прокурор са 
били 4 дела / 1,49% / – две с разпореждане на съдията докладчик и две 
с определения от съдебно заседание. 

Видима е тенденцията чрез използване на особените правила по 
глави 24, 25, 27, 29 от НПК в Районните съдилища да се постига 
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скъсяване срока от постъпване на делото – до постановяване на 
съдебен акт. В сравнение с предходни години се установява 
увеличение на делата, внасяни за разглеждане като бързи и незабавни 
производства, което е в зависимост от работата на органите на 
досъдебното производство и прокуратурата. 

 
В Районен съд – гр. Ловеч са съдени 475 лица по внесените от 

прокуратурата актове и са осъдени 447 лица, от които на 227 са 
наложени наказание лишаване от свобода до 3 години и на 179 от тях 
изпълнението на наказанието е отложено на основание чл.66 от НК, на 
едно лице е наложено наказание лишаване от свобода над три години. 
По отношение на 189 лица е наложено наказание пробация. 
Оправдани са 4 лица, което е 0,89% от осъдените лица и 0,84% спрямо 
съдените. Съотношението постановени осъдителни актове / общо 372 / 
спрямо внесените за разглеждане от Районна прокуратура актове – 
обвинителни актове, споразумения / общо 432 / е 86,11% / през 2010 
год. е отчетено съотношение - 84,88% /. 

В Районен съд – гр. Луковит са съдени 195 лица и са осъдени 184 
лица /. По отношение на 127 лица е наложено наказание лишаване от 
свобода до 3 години, като това наказание е отложено на основание 
чл.66, ал.1 от НК по отношение на 93 лица. Две лица са осъдени на 
лишаване от свобода за срок над три години, на 50 лица е наложено 
наказание пробация с различни пробационни мерки. Оправдани са 6 
лица по три наказателни дела, което съставлява 3,08% спрямо 
съдените и 3,26% спрямо осъдените лица. Съотношението внесени 
прокурорски актове /165 /– осъдителни присъди / 144 / е 87,27%. През 
2010 год. това съотношение е отчетено като 87,76%. 

В Районен съд – гр. Тетевен са съдени 250 лица, от които 25 лица 
– непълнолетни. Осъдени са 238 лица. На 136 лица е наложено 
наказание лишаване от свобода до три години, като изпълнението по 
отношение на 87 от тях е отложено на основание чл.66, ал.1 от НК. На 
6 лица е наложено наказание лишаване от свобода над 3 години, на 76 
лица е наложено наказание пробация. Оправдани са 4 лица, което е 
1,6% спрямо съдените лица и 1,68% спрямо осъдените. 
Съотношението осъдителни присъди – внесени прокурорски актове за 
разглеждане е 91,09%. През 2010 год. това съотношение е било 
92,68%. 

В Районен съд – гр. Троян са съдени 282 лица и са осъдени 272 
лица, от които 11 – непълнолетни. На 192 осъдени е наложено 
наказание лишаване от свобода до 3 години и на три – над три години. 
По отношение на 139 лица изпълнението на наказанието е отложено. 
Пробация е наложена по отношение на 63 лица. Оправдани са 4 лица, 



 145 

което е 1,42% от съдените лица и 1,47 / от осъдените лица. 
Съотношението внесени прокурорски актове – постановени 
осъдителни присъди е 88,43 %. През 2010 год. това съотношение е 
било 84,55%., през 2009 год. – 72,24%, което е дало основание да се 
изведе констатация за увеличаване ефективността в работата по 
наказателни дела. 

Натовареността на съдилищата за последните три години, при 
съобразяване действително отработените човекомесеци е, както 
следва: 

 
Отработени 
човекомесеци

Спрямо общо 
разглежданите 

Спрямо 
свършенитеСъд Години

Гр. Нак. Гр. Нак. Гр. Нак. 
2011 60 48 43,22 46,56 39,82 42,04
2010 60 48 44,48 49 40,50 44,13Районен съд - 

Ловеч 2009 59 48 63,82 51,36 51,08 45,51
2011 34 36,56 34,15 
2010 34 30,71 28,03 Районен съд - 

Луковит 
2009 24 39,08 34,58 
2011 24 24 49,83 23,25 46,67 21,75
2010 24 24 39 28,92 34,92 22,71Районен съд - 

Тетевен 2009 24 24 30,21 27,13 24,83 22,71
2011 72 36,28 33,86 
2010 72 35,26 32,04 Районен съд - 

Троян 2009 71 30,55 27,76 
 

Видно е, че най-голяма е натовареността на гражданските съдии 
в Тетевенския районен съд, след тях е тази на гражданските съдии при 
Троянския районен съд, Ловеч и Луковит. При наказателните съдии в 
Районен съд – гр.Ловеч натовареността е най-голяма, следват по 
натовареност съдиите в Районен съд Луковит, Троян и Тетевен. Може 
да се каже, че разликата в натовареността на наказателните и 
гражданските съдии в Районен съд – Ловеч е условна, тъй като видно 
от данните за натовареността на всеки от съдиите по отчетния доклад, 
гражданските съдии разглеждат частни наказателни дела по Закона за 
здравето, дежурните съдии / дори и граждански / одобряват протоколи 
за претърсване, провеждат разпити и т.н. 

В районен съд – Троян, където по принцип има обособени 
граждански и наказателни състави, наказателните съдии също са 
разглеждали дела по чл.417 и чл.410 от ГПК, в Районен съд – Тетевен 
наказателни съдии също разглеждат, макар и малък дял такива дела. 
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В Районен съд – гр.Луковит съдиите разглеждат и граждански, и 
наказателни дела. 

Може да се каже, че районните съдии през отчетната година са 
проявили висок професионализъм, още повече, че съдебните актове 
са изготвени в рамките на установените процесуални срокове. 

За качеството на изготвените актове до голяма степен критерий 
са резултатите от обжалването им. 

В Районен съд – гр. Ловеч през годината са се върнали след 
инстанционна проверка 342 съдебни акта / присъди, решения и 
определения /. От върналите се с резултат 170 наказателни акта 148 
са потвърдени – 87,06 %, отменени са 13 / 7,65 % /. Върнати след 
инстанционна проверка са 172 съдебни акта по граждански дела, от тях 
121 /70,35 %/ са потвърдени. Отменени изцяло са 36 / 20,93% /. 

В Районен съд – гр. Луковит са върнати след инстанционна 
проверка 78 обжалвани наказателни съдебни актове. По 41 дела 
актовете са потвърдени, което съставлява 52,56% и по 21 дела 
актовете са били отменени / 26,92 % /. Върнати от инстанционна 
проверка са 32 граждански акта. По 19 дела съдебните актове са били 
потвърдени, което съставлява 59,38 %. Отменени са били 4 акта – 
12,5%. 

В Районен съд – гр.Тетевен са върнати след инстанционна 
проверка обжалвани 95 наказателно съдебни актове, от които са 
потвърдени – 66, което съставлява 69,47 % от делата, постъпили с 
резултат, 25 съдебни акта са отменени – 26,32%. Върнати са след 
инстанционна проверка 43 гражданско съдебни актове, от които 
потвърдени – 29 съдебни акта – 67,44% от делата с резултат от 
инстанционната проверка, отменени са 2 – 4,65%. 

В Районен съд – гр.Троян са върнати след инстанционна 
проверка общо 93 съдебни актове по граждански дела, от които са 
потвърдени от по-горната инстанция 52 съдебни акта – 55,91%, и 26 
акта са изцяло отменени – 27,96%. Върнати след инстанционна 
проверка са 128 наказателно съдебни акта. Потвърдени са 92 акта – 
71,88% от постъпилите с резултат, отменени 29 съдебни акта – 
22,66%. 

Видно е от тези данни, че най-голям дял потвърдени актове след 
инстанционни проверки имат наказателните съдии при Ловешкия 
районен съд, следвани от съдиите при Районен съд – Троян, Тетевен и 
Луковит. Най-добри резултати по граждански дела след инстанционни 
проверки показват съдиите при Районен съд Ловеч, следвани от 
съдиите в Районен съд – Тетевен, Луковит и Троян. 
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ПЛЕВЕНСКИ СЪДЕБЕН РАЙОН 
 
В съдебния район на Окръжен съд – гр.Плевен са районните 

съдилища – гр. Плевен, Левски, Червен бряг, Никопол  и Кнежа. 
В четирите районни съдилища – гр. Ловеч, Луковит, Тетевен и 

Троян движението на делата за разглеждане през последните три 
години е, както следва : 

 
СЪД 2011 год. 2010 год. 2009 год. 

ПЛЕВЕН 13477 15 167 14522 
ЧЕРВЕН БРЯГ 1971 1978 1635 
ЛЕВСКИ 1628 1685 1655 
НИКОПОЛ 1291 1329 950 
КНЕЖА 1171 1090 924 

ОБЩО 19538 21249 19 686 
 
Видно е, че делата за разглеждане при четири от районните 

съдилища  бележи намаление спрямо предходната година: в Районен 
съд-гр.Плевен с 1690 дела, в Районен съд Червен бряг-с 7 дела, в 
Районен съд-гр.Левски-с 57 дела, в Районен съд Никопол- с 38 дела и 
само в Районен съд-гр.Кнежа е налице увеличение с  81 дела. 
Тенденцията е обратна в сравнение с тази за предходната година, 
когато във всичките пет районни съдилища е имало увеличение на 
делата. 

През отчетната година в Районен съд-гр.Плевен са стояли на 
разглеждане  общо 13477 дела, от тях  наказателни дела 4283 и 
граждански дела 9194 дела. През годината са постъпили 8453 
граждански дела и 3628 наказателни дела. В сравнение с предходната 
година  е налице намаление  на постъплението на гражданските дела и 
намаление на постъплението на наказателните дела. 

От разгледаните общо 13477 дела  в Районен съд-гр.Плевен 
през отчетната година са свършени 12299 дела, от които 11228 дела в 
тримесечен срок-91%. Със съдебен акт по същество са приключили 
10675 дела, прекратени са били 1624 дела и са останали висящи в 
края на отчетната година 1178 дела. Висящите дела в края на годината 
представляват 8.74% от разгледаните дела през годината.Сравнени 
данните за трите години показват тенденция на снижаване броя на 
делата, оставащи висящи в края на годината. В края на 2010г. са 
останали висящи-1406 дела/9.27% от разглежданите дела/, през 2009г. 
те са 2103 дела /14.45% от разглежданите дела/. 

През отчетната година са разгледани 4283 наказателни дела, 
като от тях са приключили 3780 дела или 88.25% от разглежданите 
дела. 
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Прекратени са общо  1117 наказателни дела, от които 880 
НОХД, в т. ч. 388- споразумения по чл. 382 от НПК, 462 споразумения 
по чл. 384 от НПК, 11 върнати за доразследване и 256 прекратени по 
други причини. 

През 2011г. в Плевенския районен съд са свършени 8519 
граждански дела, от тях 1072 граждански дела по общия исков ред, 143 
бързи производства, 6142 дела по чл.410-чл.417 от ГПК, 330 дела 
срещу търговци, 218 частни граждански дела и 605 други. 

От постъпване до постановяване на съдебен акт 
продължителността на разглеждане на делата е както следва: 

- граждански дела: до 3 месеца - 8089 броя или 95 % от 
решените дела са свършени в тримесечен срок. През 2010г. 97% от 
гражданските  дела  са  свършени  в тримесечен срок, а  през 2009г.- 
83 %. 

- наказателни дела: до 3 месеца – 3139 броя или  83% от делата 
са свършени в тримесечен срок. През 2010г. процента на 
наказателните дела приключили в тримесечен срок е 73 %, а през 
2009г.  приключилите наказателни дела в тримесечен срок е 52 %. 
Налице е значително увеличаване броя на приключилите в тримесечен 
срок наказателни дела. 

През 2011 година са обжалвани:Граждански дела- 585 бр, а 371 
броя са върнати през годината от по-горна инстанция, от които 230 
оставени в сила или 62 %, 55 отменени или 14,9 % и 86 изменени 23%. 
Върнати са и 189 определения, от които 113 потвърдени или 59,79 %,  
отменени 63 или 33 % и 13 изменени 6,8 %.  

Наказателни дела  - обжалвани и протестирани са били 1200 
наказателни дела, от които са върнати от по-горна инстанция  614 
броя, от които  377 оставени в сила или 61,4 %, 183 отменени или 29,8 
% отменени  и 54 изменени  или  8,7%.  

Натовареност на съдиите от Плевенския районен съд по щат за 
отчетната година е 44.92 на база разгледани дела и 41 на база 
свършени дела. Налице е намаление на натовареността в сравнение с 
предходните години-за 2010г.-50.56 и 45.87 и за 2009г.-50.42 и 43.12. 

За 2011г. действителната натовареност  на база на 
разгледаните дела е 53.48 и 48.81 на база свършените дела.  

За отчетната  2011г. в Плевенския районен съд са постъпили за 
разглеждане 1225 бр. наказателни общ характер дела срещу 1347 бр. 
за 2010  година  и срещу  1498 броя наказателни общ характер дела  за 
2009г. През годината са разгледани общо 1494 бр. наказателни общ 
характер дела, от които 1225 новопостъпили и 269 останали 
несвършени от предходни отчетни периоди, като общия брой на 
свършените НОХД е 1295 дела  срещу 1754 дела за 2010г и срещу 
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1815 дела за 2009г. От горните цифрови данни се вижда, че през 
отчетната 2011 година е налице тенденция на намаляване броя на 
постъпилите  наказателни общ  характер  дела в Плевенски районен 
съд. Посочените данни сочат, че е намаляло постъплението на 
наказателни общ характер дела, спрямо внесените за разглеждане 
такива за по-предни години.  
 Броят на разгледаните наказателни дела от частен характер за 
изминалата 2011 година е  85, от които 48 новопостъпили и 37 
останали несвършени от предходен период. 
  През 2011 година в Плевенски Районен съд постъпили 965 ч.н.д. 
срещу 1286 ч.н.д. през 2010г и 1330ч.н.д. през 2009г.  Разгледани са  
общо 1015 Ч.Н.Д. от които са приключени 977 ч.н.д. дела. При този вид 
дела се наблюдава известно намаление на постъплението им в 
сравнение с предходната година.  

Разгледани и приключени са  182 ЧНД- разпити, в сравнение за 
2010г. - 265 ЧНД разпити, през 2009г. 242 ЧНД разпити. 
 В сравнение с предходната година е налице увеличение на  броя 
и на постъпилите наказателни административен характер дела, които 
за изминалата 2011г. са 1081 бр. срещу 985 бр. за 2010г. и срещу  1147 
за 2009г.  Или през 2011година в Плевенски Районен съд са 
разгледани общо 1359 НАХД, от които 1081 новопостъпили и 278 
останали несвършени от предходни периоди, като общия брой 
свършени дела за 2011г. е 1120 срещу  1066  за 2010г и срещу 
1387броя за 2009г. 

 От общият брой на наказателните дела от общ характер за 
отчетната 2011 година най-голямо е постъплението на делата за 
престъпления против собствеността  472 срещу 537  за 2010г., срещу  
681 за 2009 и срещу 721 броя за 2008г. През 2011 година в Плевенски 
Районен съд са разгледани общо  624 дела за престъпления против 
собствеността, срещу 932 дела за престъпления против собствеността 
през 2010г, срещу 1214 бр. дела за престъпления против 
собствеността за 2009г и срещу 1401 броя дела за престъпления 
против собствеността през 2008г.  Налице е тенденция на намаляване 
на постъплението на този  вид  дела в сравнение с предходните години 

От разгледаните  624 бр. дела за престъпления срещу 
собствеността са приключени 518 дела. или  83,01 %. От тях в 
тримесечен срок са приключени 340 дела или  66%. 
 През изминалата 2011 година са постъпили за разглеждане пред 
Плевенски районен съд 58 наказателни общ характер дела  за 
престъпления против личността срещу 64  наказателни общ характер 
дела за престъпления против личността през 2010г, срещу 41 бр. дела 
за 2009г. От предходни периоди са останали несвършени 24 дела за 
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престъпления против личността или през 2011г. са разгледани 82 
наказателни общ характер дела за престъпления против личността, от 
които са свършени 69 дела или 84 %. От свършените 69 дела 42 са 
свършени в тримесечен срок или 61 %. Налице е намаляване 
постъплението на този вид дела в сравнение с изминалата година. 
Следва да се отбележи, че това са едни от най-тежките за разглеждане 
дела в Плевенски районен съд, характеризиращи се с фактическа и 
правна сложност и изискващи голяма отговорност  при разглеждането 
им. 
 За 2011г. в Плевенския районен съд са внесени обвинителни 
актове от РП-Плевен по наказателни производства със значим 
обществен интерес, като престъпления с предмет наркотични 
вещества и прекурсори, са разгледани  43 дела, от които 37 
новопостъпили и 6 останали несвършени от предходни периоди. През 
2011г. са приключени  40 дела или 93 % от тях в тримесечен срок са 
приключени 38 дела или 95%. 
  През отчетната 2011г. в Плевенския районен съд са постъпили и  
54 дела за престъпления против брака, семейството и младежта, 
срещу 43 бр. дела за 2010г, срещу 24 бр. за 2009г. и 23 бр. за 2008г. 
През 2011година в Плевенски Районен съд са разгледани общо 64 бр. 
дела за престъпления против брака, семейството и младежта, от които 
54 новопостъпили и 10 останали несвършени от предходни отчетни 
периоди, като общия брой на  свършени дела от този вид  е  46 дела 
или  72 % , а от свършените в тримесечен срок са приключили 30 дела 
или 73 %. За отчетната 2011 година постъпилите наказателни общ 
характер дела за общоопасни престъпления са 430 срещу 503 за 
2010г, срещу 611 през 2009г и 574 за 2008г. От  предходни периоди са 
останали несвършени 49 бр. дела и делата за разглеждане са били 
479. Общия брой свършени дела е 442 броя дела или 92 % от 
разгледаните дела, от които в тримесечен срок са свършени 417 дела 
или 94% спрямо свършените и 87 % спрямо делата за разглеждане. От 
статистическите данни може да се направи извода, че е налице 
намаляване на този вид дела, стояли за разглеждане пред Плевенския 
районен съд през отчетния период. По своя характер този вид дела се 
характеризират с фактическа и правна сложност и налагат подчертана 
прецизност при разглеждането им.  
  През изминалата  2011 година в наказателната колегия на 
Плевенски районен съд са постъпили   8 бр. дела за престъпления 
против дейността на държавните органи и обществените организации 
срещу 21 бр. дела за 2010г, срещу 14 броя дела за 2009г.,  и срещу 19 
броя дела за 2008г. През 2011 година в Плевенски Районен съд са 
разгледани общо 14 брой дела за престъпления против дейността на 
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държавните органи и обществени организации, от които 8 
новопостъпили и 6 останали несвършени от предходни периоди, като, 
като общия брой свършени дела е 13 броя  или 93  %. От тях в 
тримесечен срок са приключили 8 бр. или 62 %. 

През отчетната 2011г. са постъпили и  42 бр дела за документни 
престъпления срещу 48 бр. дела за документни престъпления  през 
2010г, срещу 23 бр. дела за документни престъпления за 2009г. и  
срещу 37 броя дела за 2008г. През 2011 година в Плевенски Районен 
съд са разгледани общо 50 броя дела за документни престъпления, 42 
от които   новопостъпили и 8 останали несвършени дела от предходни 
отчетни периоди, като общия брой свършени дела е 45 броя или  
90%.От тях в тримесечен срок са приключили 37 дела или  82 %.  

През отчетния период са постъпили 116 бр. дела за престъпления 
против стопанството срещу 99 бр. дела през 2010г, 18 бр. дела за 
2009г. и  21 броя дела за 2008г. Разгледани са 131 дела, като от тях 15 
са останали несвършени от предходен отчетен период. Приключени са 
120 дела или  92 %   от делата, като от приключилите  в тримесечен 
срок са приключили 111 дела или 92,5 % , а спрямо висящите 85% . 

Постъпили  за разглеждане в Плевенски районен съд  са и  6 бр. 
дела за престъпления против правата на гражданите срещу 12 бр. 
дела за 2010г., 11 бр. дела за престъпления против правата на 
гражданите за 2009г, срещу 11 бр. дела за 2008г. През 2011 година в 
Плевенски Районен съд са разгледани общо 9 броя дела за 
престъпления против правата на гражданите, от които 6 
новопостъпили и 3 останали несвършени дела от предходни отчетни 
периоди, като общия брой свършени дела е 9  или  100 %, от тях 6 са 
приключили в тримесечен срок. 

През 2011 година в РС-Плевен със споразумение по реда на 
чл.381 – 384 от НПК са свършени 849 дела,  срещу 1009 бр. дела 
срещу  818 бр. дела  за 2009г. и срещу 346 за 2008г.  

През 2011 г. в РС-Плевен са постъпили и разгледани   287 бързи 
и незабавни производства, от които 230 бързи и 57 незабавни 
производства по НОХД, срещу 192  бързи и незабавни производства 
през 2010г, срещу 193 бързи и незабавни производства за 2009г. и  
срещу 120 бързи  и незабавни производства за 2008г.  

За отчетната 2011 година са разгледани 148 бр. дела по чл. 78 а 
от НК срещу 260 бр. дела по чл. 78 А от НК през 2010г, срещу 297  бр. 
дела по чл. 78 А от НК за 2009г. и 348бр. дела за 2008г. От 
разгледаните 148 бр дела по чл. 78 А от НК  от които 127 са 
новопостъпили дела и 21 несвършени от предходен период, като броят 
на свършените дела е  140 или  95 %, от тях в тримесечен срок са 
свършени 128 или 91,4 %.   
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През отчетната 2011г. са  осъдени общо 1477 лица, докато през 
2010г. техния брой е бил 2050 лица,  през 2009г. техния брой е бил 
1965 лица, а за 2008г. техният брой е бил 1766. В този смисъл 
наблюдаваме тенденция на намаляване на броя на осъдените лица 
спрямо предходните години. През отчетната 2011 година са предадени 
на съд 1655 лица  докато през 2010г. са били  2427 лица. От 
предадените на съд 1655 лица са осъдени 1477 лица, 126 са 
оправдани или 7,6 % от предадените на съд лица са оправдани.От 
осъдените 1477 лица на наказание лишаване от свобода до три години 
са осъдени 817, от които за 425 лица изтърпяването на наказанието е 
отложено с изпитателен срок от три до пет години. 392 лица са 
осъдени реално да изтърпят наказанието лишаване от свобода, 92 
лица са осъдени на глоба, 484 лица са осъдени на пробация,  и на 56 
са наложени други наказания.  От осъдените на наказание лишаване 
от свобода 26 лица са осъдени на наказание лишаване от свобода над 
3 до 15 години. 

От изложеното е видно,че през 2011г. от предадените на съд 
1655 лица  са осъдени 1477 или  89, 24% и са оправдани 126 лица или 
7,6 %. През 2011г. е увеличен процента на осъдени лица, като в 
сравнение с предходни години е намалял  броя им. В  сравнение с 
2010г. е запазен броя на лицата осъдени на наказание лишаване от 
свобода над  3 години, а в сравнение с предходните години техния 
брой е  значително е увеличен 10 за 2009г и 4 за 2008г. Броят на 
лицата на които е наложено наказание пробация в сравнение с 
предходната 2010г. е почти двойно намалял-484 лица срещу 713 през 
2010г , срещу 639 за 2009г. и 401 за 2008г. Същевременно е намалял 
броя на непълнолетните осъдени  лица – 20 за 2011г, срещу 32 за 
2010г., срещу 46 за 2009г. и 121 през 2008г. От изложените 
статистически данни е видно, че  се е запазил процента на 
оправданите лица – 7,6 % срещу  7,99% за 2010г., в сравнение с 
2009г.- 6,2% и  5,8% през 2008г  спрямо предадените на съд лица.  

В отчетния доклад на Плевенския окръжен съд се посочва, че 
основните причини за оправдателните присъди са няколко - в някои 
случаи прокуратурата внася обвинителни актове за деяния, които не 
съставляват престъпления, често хипотезите са гранични с гражданско 
правни отношения  или се касае за деяние с предмет незначителна 
стойност.  В други случаи се касае за пропуск  при събиране на 
доказателства на органите на досъдебното производство, като в 
редица случаи е невъзможно събирането на същите доказателства в 
съдебна фаза. 

 Наред с това броят на условно осъдените лица през отчетната  
2011г. е 425 срещу 553 лица през 2010г, срещу   438 за 2009г. и срещу 
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283 лица за 2008г.   
От изложените статистически данни е видно, че тук също е 

налице тенденция на намаляване по отношение на общия брой 
условно осъдени лица за отчетната 2011 година в сравнение с 2010 и 
2009  и  увеличаване в сравнение с 2008г. Налице е обаче тенденция 
на запазване броя на осъдените лица на наказание лишаване от 
свобода от 3 до 15 години - 26 за 2011г., а през  2010 г. са 25 и 
увеличаване спрямо 2009 и 2008г.- 10 за 2009 и 4 за 2008г.  

Осъдените на наказание лишаване от свобода до 3 години през 
отчетната 2011г. лица са 817 срещу  1061 за 2010г.,  967 за 2009г. и 
срещу 569 за 2008г. Тук се наблюдава тенденция на намаляване на 
осъдените на наказание лишаване от свобода до 3 години лица в 
сравнение с 2010 г. и запазване броя им в сравнение с 2009г.  

Тенденцията на намаляване размерите на наложените наказания 
обективно се дължи на приложението на института на Съкратено 
съдебно следствие в производството пред първата инстанция /Глава 
27 от Наказателно-процесуалния кодекс/, от който се възползват все 
по-голям брой подсъдими по наказателните от общ характер дела и по-
големия брой дела приключили със споразумение. Видно от 
представените статистически справки е, че през 2011г. делата 
приключени по реда на Глава ХХVІІ от НПК е 116, в сравнение с 2010 г. 
техния брой е бил 217, през 2009г. е бил 62, а през 2008г.-111 .  

Голям брой дела са приключили със споразумение- 849 срещу  
1009 дела през 2010г, срещу 935 за 2009г. и  346 за 2008г. През 2011г. 
са осъдени 970 лица по дела приключени със споразумение, като за 
2010г. техния брой е бил 1130 лица, за 2009г. са били 818 лица и през 
2008г. са били 311 лица.  

От разгледаните през отчетната 2011 година  4283 наказателни 
дела, в това число НОХД, НЧХД, НАХД и ЧНД  са обжалвани 748 бр. 
дела, и 614 дела са се върнали през 2011г от горна инстанция. Броят 
на потвърдените решения е 377  или 61,4 %, отменени и върнати за 
ново разглеждане са 57  или 9,2 %, отменени и върнати на прокурора 
16 или 2,6 %,  изцяло отменени 108 или  17,6 %, 49 са изменени в 
наказателната част или 8 % и 5 са изменени в гражданско правната 
част. В сравнение с предходните години през 2010г. 55% от 
постановените съдебни актове по обжалваните дела са били 
потвърдени,  отменени и върнати за ново разглеждане са 16% от 
обжалваните дела, 19 % са изцяло отменени  и 8 % са изменени.  

 Обжалвани са 228 определения, от които 162 са потвърдени или 
71,05 %, 4  са отменено и върнато на въззивния съд, 17 са отменени и 
върнати за ново разглеждане от друг състав 6,5 %, 2 са отменени и 
върнати на прокурора и 20 изцяло отменени 8,7%и вместо тях е 
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постановен нов съдебен акт от въззивната инстанция. 23 определения 
са  изменени в наказателната част или 10 %. През 2010г. от 
обжалваните определения 52% са потвърдени, 6,31% са изцяло 
отменени и 15 % са изменени. През 2009г. от разгледаните  6378 
наказателни дела, в това число НОХД, НЧХД, НАХД и ЧНД, 670 броя 
дела са били разгледани от въззивна или касационна инстанция, като 
броят на отменените съдебни актове е 175 или 26%. 

През отчетната година в Плевенския районен съд са стояли на 
разглеждане 9194 граждански дела, от които  висящи от предходната 
година 741 дела и новопостъпили 8453 дела.  

Гражданските дела за разглеждане през 2011 г. се  разпределят 
по видове, както следва: граждански дела по общия ред – 1397 бр.; 
производства по чл.310 ГПК – 179 бр.; административни по ЗСПЗЗ и 
ЗВГЗГФ – 15 бр.; частни граждански дела – 231 бр.; дела по чл.410 и 
417  от ГПК – 6164 при 6478 броя за предходната година ; дела от и 
срещу търговци – 526 броя, срещу 54 дела за предходната година 
други гр.дела-682 бр.  

През отчетната година в Районен съд Плевен са свършени 8519 
граждански дела или това е 92.66% от разглежданите дела от този вид. 
Останали са висящи в края на годината 675 дела. В тримесечен срок 
са свършени 8089 дела-95%. За сравнение през 2010г. процента е 
97%, а през 2009г.-83%. 

Със съдебен акт по  същество през годината са приключили 8012 
и 507 дела са били прекратени. Обжалвани са 585 дела.  Върнали са 
се 558 дела, от които 371 обжалвани решения и  189 определения. От 
върнатите след обжалване 371 граждански дела 230 дела са 
потвърдени  или  62%,  55 са отменени -14,9% и  са изменени 86-23%. 
От върнатите след обжалване 189 определения  113 са потвърдени 
или 59,8%,  63 са отменени 33 % и 13 изменени или 6,87 %. За 
сравнение през 2010г. са обжалвани 633 дела. Върнали са се 484 
дела, от които 367 обжалвани решения и  117 определения. От 
върнатите след обжалване 367 граждански дела 232 са потвърдени  
или  63%, 41 са отменени 11% и 97 са изменени -26%. От върнатите 
след обжалване 117 определения  78 са потвърдени или 65%, 32 са 
отменени 27 % и 7 изменени  7%. 

 
Районен съд-гр.Левски. През годината в съда е имало за 

разглеждане общо 1628 дела. От тях 75 са били висящи и 1553 
новопостъпили. В сравнение с предходната година има намаление с 57 
дела  

Общият брой дела за разглеждане през 2010 г. в РС-Левски е 
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1685, а през 2009г-1685 дела.  
Броят на новопостъпилите през 2011 г. граждански дела е 1054, 

а на наказателните – 499.  
Общият брой граждански дела за разглеждане през 2011г. е 

1103, като от тях 49 дела са останали несвършени от предходен 
период. 

Общият брой наказателни дела за разглеждане през 2011 г. е 
525, като от тях 26 дела са останали несвършени от предходен период.  

През 2011г. броят на гражданските дела за разглеждане се 
разпределя по видове както следва: 229 дела по общия ред, 40 дела 
по чл.310 от ГПК, 776 дела по чл.410-417 от ГПК, частни граждански-11 
дела, 11 дела от и срещу търговци и 31-други граждански дела. 

Налице е  увеличаване броя на делата по чл.410-417 от ГПК-от 
441 през 2009г. на 676 през 2010г., а през отчетната-776 дела. 

През 2011 броят на наказателните дела за разглеждане в 
Районен съд-Левски е 525, разпределени по следния начин: нохд-154, 
н.д.ч.х.-4, 27 дела -по 78а от НК, частни наказателни-170, частни 
наказателни-разпити-60 и 110 а.н.х.д. В районен съд-гр.Левски 
преобладават наказателните общ характер дела за престъпления 
против собствеността-56, следвани от общоопасните-51, против 
стопанството-20, против личността-2. 

През 2011г. съдиите от Районен съд-гр.Левски са свършили 
общо 1551 дела, от които 1059 граждански и 492 наказателни. В срок 
до три месеца са свършени 1038 граждански дела и 463 наказателни 
или общо 1501 дела-97%. В сравнение с предходните години този 
показател е завишен. През 2009г. свършените в тримесечен срок дела 
са били 1363-89%, през 2010г.-1548-96%. В края на отчетната година 
са останали несвършени 77 дела. Данните за последните три години 
сочат на тенденция на значително намаление на броя на останалите 
несвършени в края на годината дела. В края на 2010г. са останали 
несвършени-75 дела, в края на 2009г.- 121, а през отчетната-77 дела    
/6.98% от разглежданите дела/. 

През отчетната година са свършени със съдебен акт по 
същество 928 граждански дела и 372 наказателни дела. 

В сравнение с предходните три години е налице тенденция на 
увеличаване броя на свършените дела със съдебен акт по същество. 

През 2009г. в Районен съд-гр.Левски са разгледани 154 
наказателни общ характер дела. Свършени са 143, от които 126 дела в 
тримесечен срок.Със съдебен акт по същество са приключили 60 нохд, 
а останалите 83 са прекратени.  Със споразумение са приключили 82 
дела, а едно дела е върнато за доразследване. 

По 25 дела от наказателен общ характер е проведено съкратено 
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съдебно следствие. 
Съдени са били 167 лица, осъдени 153, 8 са оправдани. 

Постановените оправдателни присъди през 2011 г. са общо 6, 
като от тях 5 са по н.о.х.д. и 1 – по н.ч.х.д.  

Оправдателните присъди по разгледаните през 2011 г. 
обвинителни актове са, както следва: 

- 3 за престъпления против собствеността, от които: едно по 
чл.194 от НК и две по чл.201 от НК; 

- 2 за общоопасни престъпления (по чл.339 от НК и по чл.354в от 
НК). 
 Всички постановени от съда оправдателни присъди са 
протестирани от Районна прокуратура Левски. 

От постановените оправдателни присъди въззивната инстанция е 
отменила 1 присъда на РС Левски и е върнала делото за разглеждане 
от друг състав, по 1 дело оправдателната присъда е потвърдена. В 
края на отчетния период са останали три висящи дела пред ОС 
Плевен. 
 През 2011 г. по наказателните дела са постановени общо 55 
осъдителни присъди по н.о.х.д.  и са одобрени 82 споразумения – или 
общо са постановени 137 осъдителни съдебни акта. 

От тях  влезлите в сила осъдителни съдебни актове са 131 (49 
присъди по н.о.х.д. и 82 споразумения). 

Шест от постановените осъдителни присъди по нохд до края на 
2011 г. не са влезли в законна сила.  

Към 31.12.2011 г. по наказателните дела от общ характер от общо 
съдени 167 лица, има осъдени 153 лица и 8 са оправдани. От 
останалите 6 лица, спрямо 4 е наложено наказание по чл.78а от НК и 2 
лица не са наказани. 

По наказателните дела от общ характер осъдените лица с влязъл 
в сила съдебен акт (присъди и споразумения) са 146, а оправданите с 
влязла в сила присъда  са 4.  

Всички пет оправдателни присъди по н.о.х.дела са били 
протестирани. От  тях 1 е потвърдена, 1 е отменена и делото е върнато 
за ново разглеждане на първа инстанция и 3 са висящи в края на 
отчетния период.  

В края на отчетния период 1 оправдателна присъда е влязла в 
законна сила. 

Оправдателните присъди по н.о.х.д. са 3,57% спрямо внесените 
през 2011 г. прокурорски актове и 3,25% спрямо всички прокурорски 
актове за разглеждане (обвинителни актове и споразумения, вкл. и 
останалите несвършени от предходен период). 

В края на отчетния период са останали несвършени 77, от тях 
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44 граждански и 33 наказателни дела. 
Общият брой обжалвани  и протестирани дела през 2011 г. е 106.  
Обжалваните граждански дела са 53, като от тях: по общия ред – 

29; по чл.310 от ГПК – 10; по чл. 410 и 417 от ГПК – 9; дела от и срещу 
търговци – 4; частно граждански дела – 1. 

Обжалваните и протестирани наказателни дела са 53, като от тях: 
н.о.х.д. – 17; ч.н.д. – 7; други а.н.д. – 29. 

Резултатът от въззивната и касационната проверка е следният: 
Потвърдените съдебни актове са 48 (14 по граждански дела и  34 

по наказателни дела), отменените – 29 (12 по граждански дела и 17 по 
наказателни дела) и изменените – 21 (18 по граждански дела и 3 по 
наказателни дела).  

Натовареността по щат в Районен съд-гр.Левски през отчетната 
година е 33.92 дела на база разгледаните дела и 32.81 на база 
свършени дела. 

Действителната натовареност  за 2011г. е 45.22 на база на 
разгледаните дела и 43.08 на база свършените дела. 

В Районен съд-гр.Червен бряг през отчетната година са 
стояли на разглеждане 1971  дела, от които 559 наказателни и 1412 
граждански. Свършени са  общо 1700 дела, от които 1429 в срок до три 
месеца-84%. Със съдебен акт по същество са приключили 1517 дела, а  
по 183 дела производството по делото е било прекратено. Останали са 
несвършени в края на отчетната година 271 дела.  

Проведени са общо 2 469 закрити заседания от които 472 по 
наказателни дела и 1 997 по граждански дела. 

От така посочените статистически данни следват изводите, че: 
Общият брой дела за разглеждане в Районен съд Червен бряг е 

намалял незначително /със седем дела/ от сравнително константна 
величина за последните две години от около 1970 броя. Забелязва се 
трайна значителна промяна в показателите обаче от 2009г., като 
увеличението е с повече от една трета.  

Най-висок е броя на частните граждански дела, следвани от 
гражданските, наказателните от общ характер, наказателните от 
административен характер, частните наказателни дела, делата по 78а 
НК, наказателните от частен характер дела и настаняванията на 
задължително лечение по ЗЗдр. 

За трите предходни години значително се увеличиха  
показателите относно свършените дела – броят им от 1429 през 2009г. 
за отчетната година е 1700. 

Броят на свършените в три месечен срок наказателни дела е 
намалял през отчетния период, но в процентно изражение се е 
повишил, предвид намалелия общ брой постъпили наказателни дела.  
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Изключително висок е броя на гражданските дела, които са 
свършени в тримесечен срок – от 213 през 2009г. на 328, а при частно 
гражданските броя им от 475 през 2009г. на 816 през 2011г. 

Обжалваните и протестирани съдебни актове на съдиите са 
сравнително малко, съпоставени с броя на свършените дела. В 
болшинството си обжалваните и протестирани съдебни актове са 
потвърждавани от горната инстанция. 

През годината са разгледани 239 наказателни общ характер 
дела. От наказателните от общ характер дела, по видове 
престъпления, по глави от НК преобладават делата за деяния против 
собствеността – предимно кражби, общо опасните престъпления – 
предимно притежаване без разрешение на взривни вещества, оръжия 
и боеприпаси, следвани от престъпленията против личността – 
предимно телесни увреждания. Останалите видове престъпления 
запазват сравнително еднакви стойности. 

Структурата на осъдената престъпност е следната: 
Година Осъдителни 

присъди 
Осъдени 
лица 

Влезли в 
сила 

присъди 

Оправдателни 
присъди 

 
2011 162 221 162 4 
2010 147 208 147 4 
2009 203 211 208 5 
     

 
Сравнително константни са показателите относно осъдената 

престъпност, като тенденцията е за намаляване броя на осъдителните 
и намаляване броя на оправдателните присъди.  

Запазва се нисък броя на  оправдателните присъди през 
последните две години –4 бр. Броят на влезлите в сила присъди през 
2011г. е с 15 броя повече от 2010г.  

В Червенобрежки районен съд няма на производство дела с 
висок обществен интерес.  

Намаленият брой оправдателни присъди през последните години 
се дължи на доброто взаимодействие между РС, РП и РПУ Червен 
бряг, както и на повишаване качеството на внесените обвинителни 
актове – което се отбелязва като трайна положителна тенденция.  

Натовареността по щат е следната: 41.06 спрямо общия брой 
дела за разглеждане и 35.42 спрямо свършените дела. Натовареността 
на гражданските съдии по щат е 58.83 спрямо разгледаните дела и     
52.63 спрямо свършените дела. Натовареността на наказателните 
съдии по щат е 23.29 спрямо делата за разглеждане и 18.21 спрямо 
свършените дела. Действителната натовареност е 54.75 спрямо 
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разглежданите дела и 47.22 спрямо свършените дела. 
 
В Районен съд-гр.Никопол през отчетната година е имало за 

разглеждане  общо 1291 дела, от тях новообразувани 1172 и 
несвършени от предходната година 119.  Свършени са 1193 дела, от 
които 1057 в срок до три месеца-89%. Със съдебен акт са приключили 
883 дела, а производството по 310 дела е било прекратено. В края на 
периода са останали несвършени 98 дела. 

През годината са разгледани 727 граждански дела. От тях 143 
са дела по общия исков ред; 493 по чл.410-417 от ГПК, 37 частни 
граждански дела, 10 дела от и срещу търговци, други-29. 

 От свършените 673 граждански дела 611 са били свършени в 
тримесечен срок-91%. Обжалвани са 28 граждански дела. 

През отчетната година са разгледани 564 наказателни дела. 
Свършени са 520 наказателни дела, от които в срок до три месеца 446 
дела-86%. Обжалвани и протестирани са актовете по 29 наказателни 
дела.  

При наказателните дела  на първо място са обвинителните 
актове за престъпления против собствеността-102 дела, следвани от, 
престъпления против стопанството-65, общоопасните престъпления-62 
престъпления против личността-4, документни престъпления-4 и др. 

Наказателни дела – 513 бр., С присъда нохд – 288 бр., с присъда 
като бързи производства – 82 бр., с присъда като незабавни – 48 бр.,с 
присъда като съкратени производства – 54бр.,  с решение по чл.78а от 
НК – 16бр., споразумения – 152бр.  

В Районен съд-Никопол има 9 оправдателни присъди с 11 
оправдани лица. Четирима от оправданите са извършили 
престъпления против собствеността, четирима са били оправдани по 
обвинения против стопанството и трима са били оправдани за 
престъпления против реда и общественото спокойствие. 

Общият брой на осъдените лица за отчетния период е 288. От тях 
непълнолетни 23, на лишаване от свобода са били осъдени 160, от 
които 106 с условни присъди, 36 лица са били осъдени на глоби в 
различни размери и 76 лица са осъдени на пробация с различни 
пробационни мерки. От всички осъдени лица 188 са сключили 
споразумения и са им били наложени наказания. Наложени са били и 
16 други наказания. 

В изследвания период вече значителна част от разглежданите 
наказателни дела приключват по реда на чл.370 и сл. от НПК, което 
води до бързо приключване на делата с влезли в сила присъди, води 
до положителен социален резултат при гражданите и респектира 
осъдените лица. 
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Брой обжалвани и протестирани наказателни дела – 99бр.от тях 
потвърдени – 9бр., изменени – 2бр. отменени – 5бр. 

Натовареността по щат за Никополския районен съд е 35.86 на 
база разгледаните дела и 33.14 на база свършените дела. 
Действителната натовареност е 53.79 спрямо разглежданите дела и 
49.71 спрямо свършените. 

В Районен съд –гр.Кнежа са стояли на  разглеждане  1171 
дела. От тях 371 са наказателни и 800 граждански. Свършени са 957 
дела, от които 821 в срок до три месеца-86%. Налице е тенденция за 
леко увеличение на наказателните дела и леко увеличаване на 
гражданските дела по отношение на предходните години.  

През отчетната година са разгледани 800 броя граждански дела. 
От тях 247 са по общия ред, делата по чл.410-417 от ГПК са 493 броя 
при 460 за 2010г. и 267 броя за 2009г., частни граждански дела-14 броя 
и др.   Свършени са общо 675 граждански дела. От тях в тримесечен 
срок 621 дела-92%. 

От разгледаните 371 наказателни дела, 204 са наказателни 
дела общ характер, 16 дела от частен характер, дела по 78а от НК-4 
броя, частни наказателни дела-60 броя,  разпити-15 бр., а.н.х.д. -72 
броя. Свършени са през годината 282 дела. Със съдебен акт по 
същество са приключили 58  нохд. От същия вид са приключили със 
споразумение 83 дела. 2 дела са прекратени и върнати на прокурора 
за доразследване. 

През 2011г са внесени 160 броя обвинителни актове. От 
предходната година са останали несвършени 44 нохд. Общо са 
разгледани 204  нохд.  

Резултатите от проверките са по съдии както следва: 
От свършените общо 351 бр. граждански дела от съдия Антонов са 

обжалвани пред ПлОС – 14 дела, от които: 3 бр. дела потвърдени, 1 бр. 
отменени и 1 бр. изменено, като останалите дела не са върнати. 

От свършените общо 324 бр. граждански дела от съдия Тодоров са 
обжалвани пред ПлОС – 47 дела, от които : 4 бр. дела отменени, 5 бр. 
дела потвърдени,  1 бр. отменено и върнато за ново разглеждане, 31 бр. 
отменени в една част и потвърдени в друга, а останалите дела не са 
върнати. 

От свършените общо 139 бр. наказателни дела от съдия Антонов 
са обжалвани пред ПлОС- 13 бр.дела : 3 бр.НОХ дела по постановени 
присъди,като 2 бр. – потвърдени и 1 бр. не е върнато; ЧНД- 4 бр., като 2 
бр. отменени, 1 бр. потвърдено и 1 бр. върнато като недопустимо; 6 бр. 
АНД/НП/ от тях /4 бр. потвърдени и 2 бр. отменени. 

От свършените общо 143 бр. наказателни дела  от съдия Тодоров 
са обжалвани пред ПлОС- 22 бр. дела: 2 бр. НОХД / 2 бр. отменено /, 4 
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бр. ЧНД / 1 бр. потвърдено, 1 бр. отменено, 1 бр. отменено и върнато за 
ново разглеждане и 1 бр. не е върнато/, 14 бр. АНД/НП/ от които 8 бр. 
потвърдени, 4 бр. отменени, 1 бр. обезсилено и 1 бр. отменено и 
върнато за ново разглеждане/, НЧХД 2 бр. 1 бр. потвърдено и 1 бр. не е 
върнато/. 

Натовареността по щат за този съд през отчетната година е 
32.53 спрямо разглежданите дела и 26.58 спрямо свършените дела. 
Действителната натовареност е 48.79 спрямо разглежданите дела и 
39.88 спрямо свършените дела.  

В отчетния доклад на Плевенския окръжен съд по отношение на 
работата на районните съдилища от съдебния район са направени 
следните изводи: 

Районен съд гр.Плевен. 
През изминалата 2011 година според статистическите данни 

продължава тенденцията на намаляване на броя на наказателните 
дела по отношение на предходната година. Общият брой на 
разгледаните наказателни дела, в т. ч. нохд, нчхд, нахд, нчд и чд дела 
за изминалата  2011 е бил 4 283 дела наказателни дела срещу 5 409 
бр. за 2010г, 6378 за 2009 година и  6722  за 2008г. 

В настоящия си състав от 11 районни съдии, наказателното 
отделение на Плевенски районен съд за отчетната 2011 година успя да 
се справи с постъплението на наказателните дела. Постигнати са 
успехи по отношение бързината и качеството на насрочването, 
разглеждането и приключване на делата от всички съдии, като 
показателен в това отношение е фактът, че от решените общо 3780 
наказателни дела в тримесечен срок са приключили 3139 или 83 %.  В 
сравнение през 2010г. от решените 73 % са приключили в тримесечен 
срок, а за 2009г. процентът е 52.  От  решените през 2011г. НОХД в 
тримесечен срок са приключили  79 % срещу 63% за 2010г., срещу 40% 
през 2009г. Очевидно е налице съществено подобряване на бързината 
на наказателното правораздаване в ПРС.  

През изтеклата 2011г. на съдиите от гражданската колегия при 
ПлРС в сравнение с предходната 2010г. леко е намаляло 
постъплението на делата като общ брой. Постигнати са успехи по 
отношение бързината и качеството на насрочването, разглеждането и 
приключване на делата от всички съдии, като този факт се 
потвърждава от обстоятелството, че през отчетния период са 
приключени общо 8519 граждански дела, от които 8089 са приключи в 
срок до три месеца/94,95%/, а  изцяло отменени съдебни актове са 55 
решения и 63 определения/ от които 8 по обективни причини/ срещу 
343 потвърдени решения и определения  и 99 изменени решения и 
определения /от които 9 по обективни причини/. 
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Районен съд гр.Левски 
При наказателните дела се наблюдава трайна тенденция на спад 

в постъпленията. Докато през 2008 г. наказателните дела са били 844,  
през 2009 г. – 842, т.е.  запазила се е тенденцията на постъпления, то 
през 2010 г. и 2011 г. се наблюдава траен спад на същите – този вид 
дела през 2010 г. са 673 – с  около 200 дела по-малко от 2008 и 2009 г., 
а през 2011 г. са 525 – с около 300 дела по-малко от 2008 и 2009 г. и 
със 148 дела по-малко от 2010 г.  

Налице е трайна тенденция за намаляване на делата, при които е 
проведено съкратено съдебно следствие. 

Следва да бъде отбелязан и фактът, че 97 % от всички свършени 
дела са приключени в тримесечен срок. По този показател е покачено 
нивото от предходните години. При гражданските дела през 2011 г. 
98% са свършени в 3-месечен срок, а при наказателните – 94%. 
Впечатляваща бързина е постигната при разглеждането на общ 
характер дела – 88% от свършените дела са решени в тримесечен 
срок.  

За районен съд гр.Левски може да се обобщи, че като цяло през 
трите години е налице тенденция към увеличаване броя на 
постъпилите граждански дела, което се дължи основно на все по-често 
използваната от кредиторите възможност за снабдяване със заповед 
за изпълнение и изпълнителен лист по реда на чл.410 и чл.417 от ГПК. 

Районен съд гр.Червен бряг 
Общият брой дела за разглеждане в Районен съд Червен бряг е 

нараснал значително през 2010г. от 1635 през 2009г на 1978 броя 
дела. През 2011г. делата за разглеждане са 1971. Намален е 
процентът на свършените в три месечен срок общ характер дела на 
64%, като това е трайна тенденция защото през 2009г. този процент е 
бил 74, а през 2010г. – 68. Намалял е процентът на свършените 
наказателни дела в 3-месечен срок от 72% през 2010г. на 65%, като 
през 2009г. той е бил впечатляващите 82%. Намалял е и процентът на 
свършените в 3-месечен срок граждански дела – от 96% през 2010г. на 
91 % през 2011г.  Обективна причина за горните резултати е 
същественото – почти двойно увеличение на действителната 
натовареност на съдиите от този съд – от 28,3 свършени дела през 
2009г. на малко над 47 дела за 2010г. и 2011година.  

Районен съд-гр. Никопол 
 За Районен съд-гр. Никопол е характерно значително увеличение 
на делата за разглеждане през 2010г. и 2011г. в сравнение с 2009г. 
През 2009г. са били общо 950, а през следващите две съответно 1329 
и 1291 дела. Действителната натовареност на съдиите по критерия 
свършени дела е увеличена през 2010 и 2011г. съответно на 48,4 и 
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49,71 от 27, 76 през 2009г. Въпреки тази почти двойна натовареност на 
съдиите в срок до 3 месеца през 2011г. са приключили 89% от 
свършените дела, като за 2010г. този процент е 87%, а за 2009г. е 76%. 
86% от наказателните дела са приключили в 3-месечен срок, за НОХД 
този процент е впечатляващите 86%, а общо за гражданските дела е 
91%.  
 Районен съд-гр. Кнежа 
 За Районен съд-гр. Кнежа са характерни трайните тенденции за 
увеличаване броя на постъпващите за разглеждане дела, за 
увеличаване броя на свършените дела, за увеличаване броя на 
решените в срок до три месеца дела и за увеличаване на 
натовареността действителна и по щат на съдиите спрямо делата за 
разглеждане и спрямо свършените дела. И при този съд е налице 
значително увеличение на действителната натовареност от 21,33 през 
2009г. на 35,73 през 2010г на 39,88 свършени дела през 2011г. В срок 
до три месеца, обаче са приключили 86% през 2011г., което е 
съответно с 1 и 9% процента по-добре от 2010 и 2009г. 92% от 
гражданските дела са решени в тримесечен срок, 71% от 
наказателните, което е подобрение в сравнение с предишните години. 
Влошен е обаче този показател при НОХД. 
 Най-сериозно е увеличението на свършените в срок до три 
месеца дела в Районен съд-гр. Левски, Районен съд гр.Плевен и 
Районен съд-гр. Никопол. Районен съд-гр. Левски с посочените 97% по 
този показател значително надминават останалите съдилища.  
 Най-много потвърдени съдебни актове през 2011 г. имат съдиите 
от Районен съд-гр. Плевен - 357, следвани от съдиите от Районен съд-
гр. Левски - 26, Районен съд-гр. Никопол-18, Районен съд-гр. Червен 
бряг - 17 и Районен съд-гр. Кнежа-15. 
 Най-малко отменени съдебни актове през 2011 г. имат съдиите от 
Районен съд-гр.Кнежа -3, заедно със съдиите от Районен съд-гр.Левски 
-3, Районен съд-гр. Никопол – 9, Районен съд-гр.Червен бряг - 13, и 
Районен съд-гр. Плевен - 58. 
 Най-малко изменени съдебни актове през 2011 г. имат съдиите от 
Районен съд-гр. Никопол - 6, следвани от съдиите от Районен съд-гр. 
Кнежа -15, Районен съд-гр. Левски -22, Районен съд-гр. Червен бряг – 
по 26 и Районен съд-гр. Плевен - 177. 
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РУСЕНСКИ СЪДЕБЕН РАЙОН 
 
В Русенския съдебен регион има две районни съдилища-Русе и 

Бяла. 
В двете районни съдилища-гр.Русе и гр.Бяла движението на 

делата за разглеждане през последните три години е както следва: 
 
СЪД 2011 год. 2010 год. 2009 год. 

РУСЕ 16625 16 704 13063 
БЯЛА 1758    1668 1549 

ОБЩО 18383 18372 14612 
 
Данните от таблицата сочат незначително намаление на делата в 

Русенския районен съд и леко увеличение на делата в Районен съд-
Бяла в сравнение с разглежданите дела през предходната година.  

В Русенския районен съд през 2011г и имал щат за  23 съдии. 
Съдебната администрация на този съд е с попълнен щат и в по-
голямата си част съдебните служители са с продължителен стаж в 
съдебната система и имат много добра професионална квалификация. 

Районен съд - Русе: През отчетната 2011 година в съда е 
имало за разглеждане общо 16625 дела. От тях 1513 са били висящи в 
началото на годината и 15112 новопостъпили. В сравнение с 
предходната година има намаление с 79 дела и то се дължи на лекото 
намаление на постъплението на делата през отчетната година.  

Съдиите от Районен съд – Русе са свършили през годината 
общо 15211  дела, срещу 15191 свършени за 2010г. и 11580 дела, 
свършени през 2009г.  В срок до три месеца са свършени 14164 дела 
или 93%. Сравнявайки данните за три години е видно, че непрекъснато 
се повишава процента на делата свършени в тримесечен срок. През 
2009г. са били свършени в тримесечен срок- 10507-91%, а през 2010г-
14094 дела-93%. Анализът на данните сочи на трайна тенденция на  
бързина на правораздаване. 

През 2011 г. в Русенския районен съд са стояли за разглеждане 
общо 3215 наказателни дела. Разглежданите през годината 
наказателни дела са по видове както следва: нохд-887 дела, 
наказателни частен характер дела-64, дела по 78а от НК-120, частни 
наказателни дела-120, частни наказателни дела-разпити-315 дела и 
анхд-1292 дела. Увеличение се забелязва само при административно 
наказателен характер дела и при наказателните дела от частен 
характер. При останалите видове е налице намаление на делата.  

През 2011г. в Русенски районен съд са постъпили общо 3215 
наказателни дела, от които за отделните видове дела постъплението 
през последните четири години е следното: 
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През 2011г. в Русенски районен съд са постъпили общо 2938 
наказателни дела, от които за отделните видове дела постъплението 
през последните четири години е следното: 

 
 

Година НОХД НЧХД Чл.78а НАХД ЧНД 
2011 825 45 107   1137 824 
2010 869 62 106   1120 1010 
2009 999 44 133 990 1223 
2008 903 47 117 1056 1183 

 
 
Като основна причина за намалялото постъпление може да се 

посочи значително по-ниския брой ЧНД по чл.222,чл.223 от НПК, 
претърсване и изземване, сравнително малкия брой дела образувани 
по жалби срещу наказателни постановления по Закона за движение по 
пътищата. Това се дължи на създаването на чл.189 ал.5 от ЗДвП, 
съгласно която разпоредба не подлежат на обжалване наказателни 
постановления, с които е наложено административно наказания глоба 
до 50 лв. включително. 

Анализът на данните показва, че през годината тенденцията е 
увеличаване постъплението на НАХД, докато постъплението на НОХД, 
НЧХД и ЧНД намалява, а броят на дела по чл.78а НК се е запазил. 

През 2011г.в  Районен съд – Русе не е постъпило за 
разглеждане дело със завишен обществен интерес. 

Най-голям е броят на образуваните дела за престъпления 
против собствеността – 332 бр.  
  

Делата за престъпления против собствеността съставляват 
40.2% от новообразуваните 825 бр. НОХД. Отново най-голям е броят 
на делата за кражба – 244 бр., което сочи, че кражбата остава най-
разпространеното пряко посегателство върху собствеността.  На второ 
място са делата за общоопасни престъпления – 245 бр. или 29.7% от 
НОХД, като техния брой е намалял в сравнение с предходните години. 

Намаляло е постъплението на дела за отнемане на МПС – 4 бр.  
Наблюдава се слабо намаление за последната година. и на 

делата за престъпления свързани с наркотичните вещества – 21 бр. 
Престъпления против брака и семейството са 23 бр. 
Следват делата за престъпления против личността – 42 бр. или 

5.1% от НОХД.   
Намалял е броят на постъпилите дела за средни телесни 
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повреди в сравнение с предходната година – 14 бр. или 1.7% от НОХД. 
През отчетния период са образувани 4 бр. дела по чл.152 от НК, 

докато  през предходните три години е имало само по 1 дело от този 
вид.  

Значително се е увеличил броят на престъпленията против 
стопанството – 67 бр. или 8.1% от НОХД . 

Намалял е броят на делата за престъпления против дейността 
на държавните органи и общ. организации – 46 бр. или 5,6% от НОХД.  

Броят на постъпилите дела за престъпления против реда и 
общественото спокойствие също е намалял в сравнение с предходните 
години – 35 бр. или 4,2% от НОХД.  

През отчетния период е намалял броят, както на съдените, така 
и на осъдените лица за извършени престъпления от общ характер, а 
също така е намалял и броят на оправданите лица в сравнение с 
предходната година. Броят на осъдените лица по НОХД е 938 или 
97.7% от общо съдените 960 лица, а на оправданите – 18 лица или 2% 
от съдените. За сравнение: 

 
 

Години Съдени  
лица 

Осъдени  
лица 

Оправдани  
лица 

2011 960 937 18 
2010 1061 1038 23 
2009 1149 1136 11 
2008 1109 1069 29 

 
 

 Намаляло е постъплението на НОХД за престъпления, 
извършени от непълнолетни лица – общо 67 бр.  

Рецидивната престъпност се е увеличила в сравнение с 
предходните години. От общо осъдените 938 лица, рецидивисти са 189 
лица.  
 През 2011г. в Районен съд – Русе са приключили 2906 бр. 
наказателни дела.  

Постановените от всички съдии съдебни актове /присъди, 
решения, споразумения, прекратени/ са 2591 бр. Вследствие на 
разпределението на делата на случаен избор при еднаква процентна 
натовареност на съставите, съдиите са постановили почти еднакъв 
брой актове. 

От данните в Приложение № 1 – Отчет за работата на Районен 
съд гр. Русе, се извежда информация за 44 бр. наказателни дела от 
общ характер и 6 бр. по чл.78а от НК, прекратени и върнати за 
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доразследване. В доклада за дейността  на Районен съд  - Русе 
липсват изложени каквито и да е анализи за причините за 
прекратяване и връщане на делата на прокуратурата. 

Към 31.12.2011г. са останали висящи общо 309 бр. наказателни 
дела, от които 75 бр. са НОХД, 188 бр. са НАХД и 46 други видове 
дела. /СП-1/.  От всички 1497 дела, в законоустановения срок, са 
постановени 1489 бр. актове , което е 99,5%. 

През 2011г. до 3 месеца са свършени 2620 бр.  наказателни 
дела или 90% от всички приключени дела. 

През отчетния период е запазено равнището от предходната 
година на  процентно отношение на делата, приключили до 3 месеца, 
спрямо общия брой свършени дела. Резултатът е  много добър и се 
дължи на много добрата организация на работа на всеки един от 
работилите през годината наказателни съдии, въпреки голямото 
натоварване на съдебните заседания.  
           От постановените 1497 бр. присъди и решения са обжалвани 
604 бр. или 40.3%, като процентът на обжалваните дела се доближава 
до средния 40.2% за  предходни години.  

През 2011г. с резултат от обжалване са се върнали 668 бр. дела. 
От тях са потвърдени 387 бр. или 57.9% от обжалваните, изменени са 
47 бр. или 7% от обжалваните, отменени са 230 бр. или 34.4% от 
обжалваните и е прекратено производството по 4 бр. дела. С резултат 
от обжалване на разпореждания и определения, приключващи делото 
са се върнали 152 бр. дела или общо за годината 820 бр.Не върнати 
към 31.12.2011г. от по-горна инстанция са 89 бр. дела.  

В Районен съд – Русе през 2011г. са постъпили 12174 бр. 
граждански дела. В края на 2010г. са останали несвършени 1236 бр. 
граждански дела или общият брой на гражданските дела, разглеждани 
през отчетния период е 13410.   

 
Постъплението на отделните видове дела през последните 

четири години е както следва: 
 

Година Вещни искове Делби Облигационни искове Финансовиначети 
2011г. 71 97 610 0 
2010г. 69 95 611 0 
2009г. 85 86 644 0 
2008г. 87 117 592 0 
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Година Трудови 
спорове 

Админи- 
стративни Издръжки чл.410 и чл.417  

ГПК 
2011г. 399 0 168 8773 
2010г. 509 0 219 8581 
2009г. 321 0 196 5156 
2008г. 196 2 205 2440 

 

Година Брачни 
искове 

Разводи 
взаимно 
съгласие 

Други дела 

2011г. 287 218 1551 
2010г. 282 194 1494 
2009г. 316 178 1220 
2008г. 434 221 921 

 
Сравнителен анализ на горепосочените цифри сочи, че през 

отчетния период отново най-чувствително нарастване има броят на 
постъпилите заповедни производства. Основният фактор за това е 
неблагоприятната икономическа обстановка, в следствие на която 
голяма част от длъжниците не могат да обслужват своите кредити 
или текущи финансови задължения. Нараснал е и броят на другите 
видове дела – установителни искове, частни граждански дела, дела 
по ЗЗДН, ЗЗД и др. Постъплението на дела за трудови спорове е по-
малко от това за 2010г., но е значително по-високо от средното за 
последните години. Броят на молбите за развод по взаимно съгласие 
се е увеличил незначително спрямо предходната година.Спад се 
наблюдава в постъплението на исковете за издръжки , а броят на 
вещните  искове, облигационните искове, делбите и брачните искове 
се е запазил спрямо 2009г. 

Малкият брой на вещните дела е и следствие на промените на 
подсъдността по новия ГПК на исковете за собственост и други 
вещни права върху имоти. Намаленото постъпление при 
облигационните искове следва да се свърже с предоставената 
възможност на кредиторите да реализират вземанията си по 
облекчената процедура на заповедното производство, въведено от 
01.03.2008 г. 

През 2011г. са свършени общо 12305 граждански дела, от които 
с решение са приключили 2264 бр.  

През отчетния период е намалял броят на останалите висящи 
граждански дела в края на годината - 1105 бр. в сравнение с 
предходните години. 
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През отчетната година до 3 месеца са приключили 11544 бр. 
граждански дела, което е 94% от общо свършените дела - 12305 бр.  

Обжалваемостта на постановените през отчетния период 
решения и резултатите от обжалването са посочени в приложение 3 и 
приложение 6 б, където са отразени резултатите  персонално за всеки 
съдия. 

От постановените 2264 бр. решения през 2011г. са обжалвани 
472 бр. или 22.8%. Освен тях са обжалвани и 151 определения и 
разпореждания, приключващи делото или общо 623 съдебни акта.  

Общо върнатите през 2011г. граждански дела с резултат от 
обжалване са 567 бр. От тях потвърдените са 342 бр. или 60.3% от 
обжалваните, частично отменените са 65 бр. или 11.5% от 
обжалваните, а изцяло отменените са 207 бр. или 36.5% от 
обжалваните. Общият брой на изцяло и частично отменените е 146 бр. 
което е 38% от обжалваните решения.С резултат от обжалване на 
разпореждания и определения са се върнали 149 бр. дела или общо за 
годината върнати обжалвани дела са 716 бр./приложение 5/. Не 
върнати към 31.12.2011г. от горна инстанция са 223 бр. дела. 

 
В Районен съд – гр.Бяла през отчетната 2011г. утвърденият 

щат е за 5 съдии.  
В работата си районните съдии са разпределени на състави. 

Обособени са два граждански и три наказателни състава, но поради 
силно намаления състав всички магистрати са разглеждали всички 
видове дела.  

Районен съд - Бяла. През отчетната 20110 година в съда е 
имало за разглеждане общо 1758 дела. От тях 167 са били висящи в 
началото на годината и 1591 новопостъпили. В сравнение с 
предходната година увеличението е с 90 дела. Увеличението на 
делата за разглеждане се дължи на увеличеното постъпление на дела 
през отчетната година. 

В Районен съд гр. Бяла през 2011г. общият брой на постъпилите 
наказателни дела е 458 бр. В началото на 2011г. са останали 
несвършени 27 бр. наказателни дела. Общият брой за разглеждане 
през отчетния период е бил 485. Разглежданите през годината 
наказателни дела са по видове както следва: нохд-141 дела, 
наказателни частен характер дела-21, дела по 78а от НК-11, частни 
наказателни дела-185, частни наказателни дела-разпити-32 дела и 
анхд-95 дела.  

Постъпленията на наказателни дела от общ характер през 
2011г. е общо 130 броя, като разпределено по глави от НК е както 
следва: 
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 II  – Престъпления против личността   – 2 бр. 
 V  – Престъпления против собствеността – 50 бр. 
 VI  – Престъпления против стопанството – 19 бр. 
 ІX  – Документни престъпления – 2 бр.  
 Х  – Престъпления против реда и общ. спокойствие – 3 бр. 
 ХI  – Общоопасни престъпления – 57 бр. 
През 2011г. не са постъпвали за разглеждане дела с особен 

обществен интерес. 
През 2011г. са свършени общо 448 бр. наказателни дела.  
 

Година 
Брой 
свършени 
дела 

От тях 
свършени в 
3-месечен 
срок 

Брой 
решени 
дела с акт 
по 
същество 

Брой 
прекратени 
дела 

2011 448 417 297 151 
2010 400 362 281 119 
2009 408 390 283 125 
2008 509 480 417 92 

 
 
Свършените наказателни дела по видове са както следва:  
 

Години НОХД НЧХД НАХД ЧНД 
2011 132 11 92 213 
2010 89 6 97 208 
2009 92 10 105 211 
2008 114 8 99 181 

 
В  срок до 3 месеца са свършени 414 бр. дела, което е 93% от 

всички свършени дела. За сравнение: 
 за 2010г. – 91%. 
 за 2009г. – 96%. 
 за 2008г. – 94%. 

Този добър резултат се дължи на професионалното и отговорно 
отношение на съдиите, умения да организират работата си, стриктно 
спазване на процесуалните срокове за насрочване и разглеждане на 
делата. 

Важен наблюдаван критерий за бързината на правораздаването е 
срочността на постановяване на съдебните актове. От 448 бр. 
постановени акта само 2 бр. или 0.45 % са просрочени. 
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От общо съдените 153 лица за престъпления от общ характер 
през отчетната 2011г. осъдените лица са 146 бр., а оправданите – 7 бр. 
От осъдените , 15 бр. лица са непълнолетни. Осъжданията са както 
следва: 

 лишаване от свобода - 99 бр. лица 
 от тях условно осъдени - 82 бр. лица 
 пробация – 45 бр. лица 
 други наказания – 2 бр. лица 
През 2011г. 3 бр. наказателни дела са върнати  за 

доразследване. За сравнение: 
 за 2010г. – 1 бр. 
 за 2009г. – 11 бр. 
 за 2008г. – 10 бр. 
Относно прекратените и върнати на Районна прокуратура дела  

намалява, като причината за това е вида дела, постъпили за 
разглеждане. В по-голямата си част се касае за обвинения без 
фактическа и правна сложност, което свежда до минимум допускането 
на процесуални нарушения. 

В края на 2011г . са останали несвършени 37 броя – наказателни 
дела.  

Обжалваемостта на постановените през отчетния период 
съдебни актове, които са върнати в Районен съд гр. Бяла и 
резултатите от обжалването са както следва: 

Съдия Потвър- 
дени 

Отме-
нени 

Отменени и 
върнати за 
ново 
разглеждане

Отменени 
и върнати 
на 
прокурора

Измене-ни в 
наказателната 
част 

Измене-ни 
в 
гражданска 
част 

Ъ.Ириева 21 7 1  3 1 
Г.Дякова 5 1 1 1   
П.Дочев 1      
И.Бонева 1      

 
През 2011г. са обжалвани общо 49 бр. наказателни дела. В 

сравнение: 
 за 2010г. – 29 бр.  
 за 2009г. – 38 бр.  
 за 2008г. – 47 бр. 
Частта на отменените съдебни актове от общо обжалваните е 

18.6%, на изменените е 7%, на върнатите за ново разглеждане – 4.6% , 
на отменените и върнати на прокурора – 3,3%, а на  потвърдените е 
65%. 
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От анализа е видно, че най-голям е процента на потвърдените 
съдебни актове, а като се вземе предвид и малкия процент на 
обжалваните дела следва извода за много добра работа на съдиите от 
наказателно отделение. 

В Районен съд гр. Бяла през 2011г. общият брой на постъпилите 
граждански дела е 113376 бр., от които 1089 бр. новообразувани и 43 
бр. получени по подсъдност. Постъпилите през годината дела са както 
следва: 

 Искове по СК – 49 бр. 
 Облигационни искове – 57 бр. 
 Вещни искове – 31 бр. 
 Делби – 18 бр. 
 Искове по КТ – 21 бр. 
 Други дела – 258 бр. 
 Дела по чл.410 и 417 ГПК – 699 бр.  
В началото на 2011г. са останали несвършени граждански дела 

общо 140 бр. Общият брой за разглеждане през отчетния период е бил 
1273 бр.  Постъпилите граждански дела през отчетната 2011г. и 
предходните години са както следва: 

 

Година Несв. дела към 
01.01.2011 г. 

Постъпили 
дела 

Брой на делата за 
разглеждане  

2011 140 1133 1273 
2010 165 1076 1241 
2009 143 947 1090 
2008 138 653 791 

 
От посочените данни е видно, че броят на гражданските дела за 

разглеждане през отчетната 2011г. се е увеличил значително, като най 
голямо е увеличението на заповедните производства. Причина за това 
е високият ръст на безработица в Община гр. Бяла от една страна, 
необезпечените кредити раздадени от банките и между фирмената 
задлъжнялост от друга. Увеличение бележат и постъпилите дела по 
КТ. Тези дела са нормална последица от прекратяване дейността на 
фирми и прекратяване на трудовите правоотношения с техните 
работници, неизплатени трудови възнаграждения и други 
обезщетения. 

През 2011г. са свършени общо 1137 бр. граждански дела, от 
които с решения и определения са приключили 1079 бр. и прекратени – 
58 бр.  
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Брой свършени дела 
Година Общо 

Свършени в 
тримесечен 
срок 

Брой решени 
дела с акт по 
същество 

Брой 
прекратени 
дела 

2011 1137 1039 – 91% 1079 58 
2010 1101 995 – 90% 1022 79 
2009 925 782– 85% 849 76 
2008 648 545– 84% 575 73 

 
През 2011г. са постановени 1079 бр. съдебни решения и 

определения по граждански дела и 58 бр. са били прекратени. При този 
брой свършени дела, по-голямата част от тях са срочно произнесени. 
През изтеклата 2011г. в срок до 3 месеца са свършени 1039 бр. дела, 
което е 91% от всички свършени дела, за сравнение в предходни 
години: 

 за 2010г. – 90%. 
 за 2009г. – 85%. 
 за 2008г. – 84%. 
Това обуславя извода, че по-голяма част от граждански дела 

през отчетната 2011г. са разгледани и решени в тримесечния срок и е 
налице  увеличение в сравнение с предходните години, което очертава 
една положителна тенденция за приключване на все по-голям брой 
наказателни дела в тримесечния срок. 

В края на 2011г . са останали несвършени 136 бр. граждански 
дела.  

През отчетния период значително е намалял броят на 
останалите висящи граждански дела в сравнение с предходните 
години. Това се дължи на добрата подготовка и висок 
професионализъм на гражданските съдии. 

Един от основните критерии за законосъобразността на 
постановените съдебни актове е свързан с правилното и точно 
прилагане на закона. През 2011г. са обжалвани общо 54 бр. 
граждански дела.Неизменен остава броя на обжалваните актове в 
сравнение със средния /55бр./ за  предходните три  години: 

 за 2010г. – 54 бр. 
 за 2009г. – 51 бр. 
 за 2008г. – 60 бр. 
Обжалваемостта на постановените през отчетния период 

съдебни актове, които са върнати в Районен съд гр. Бяла е както 
следва: 
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Съдия Изцяло 
потвърдено 

Изцяло 
отменено, 
обезсилено 
или 
нищожно 

Изцяло 
отменено 
по 
обективни 
причини 

Потвърдено 
в едната 
част 

Потвърдено 
в една част 
по 
обективни 
причини 

П.Дочев 9 1  1  
И.Бонева 11 3    
Ъ.Ириева 2 1  4  
Г.Дякова 2 1  1  

 
 Частта на отменените съдебни актове от общо обжалваните 

през 2011 г. е 16%, значително по-малко в сравнение с 2010г. – 33%, и 
с 2009г. - 37%, и за 2008г. – 11% .Частта на изцяло потвърдените 
актове от общо върнатите актове на обжалваните граждански дела е 
68%, което е един отличен резултат говорещ за законосъобразността 
на постановените актове и правилното прилагане на закона и 
отличната работа на магистратите.  

Средногодишната натовареност по щат за съдебния район 
спрямо общия брой дела за 2011г. е 36.63 бр. на база дела за 
разглеждане. 

За 2011г. средногодишната натовареност по щат на 
гражданските съдии е:  спрямо всичко за разглеждане граждански дела 
-  53.04 бр., а спрямо всичко свършените граждански дела е 47.38 бр.  

За 2011г. средногодишната натовареност по щат на 
наказателните  съдии е: спрямо всичко за разглеждане наказателни 
дела -  20.21 бр., а спрямо всичко свършените наказателни дела е 
18.67 бр.  

Действителната натовареност през 2011г. спрямо общия брой на 
делата за разглеждане е 46.88 бр., а спрямо общо свършените дела – 
42.27 бр., при отработени 37.5  човекомесеци.  
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ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ ЗА РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА 
 
През 2011г. в районните съдилища от Апелативен район Велико 

Търново са постъпили за разглеждане общо 71509  дела. Заедно с 
7452 несвършени дела от края на предходния отчетен период общо 
през годината са стояли на разглеждане 78961  дела. През 
предходната година те са били 77839  дела, а през 2009г.- 65917 дела. 
Видна е тенденцията на увеличение на делата за разглеждане в 
районните съдилища през последните три години. През отчетната 
година делата за разглеждане са повече в сравнение с тези през 
2010г. с 1122  дела, а в сравнение с 2009г.- увеличението е с 13044 
дела. Увеличението на делата за разглеждане в районните съдилища 
се дължи на увеличеното постъпление на делата. Спрямо предходната 
година постъплението на делата е увеличено с 1856 дела. Увеличение 
на постъплението на делата са наблюдава при следните районни 
съдилища от апелативния район: Велико Търново, Горна Оряховица, 
Свищов, Павликени, Елена, Габрово, Дряново, Трявна, Троян, Тетевен, 
Луковит, Кнежа, Никопол и Бяла. При районните съдилища в 
областните градове-Ловеч и Русе се наблюдава незначително 
намаление на постъплението на дела през отчетната година, а при 
Районен съд Плевен намалението на постъплението в сравнение с 
предходната година е с 1000 дела. 

Най голям брой дела за разглеждане е имало през отчетната 
година в Районен съд-Русе-16 625 броя, следван  от  Районен съд-
Плевен-13 477броя, Велико Търново-10096, Габрово-5867, Горна 
Оряховица-5 390, Ловеч-4828 дела.  

От общия брой дела за разглеждане в районните съдилища         
55 114 броя са общо гражданските дела, а 23 847 броя са общо 
наказателните дела. 

Разпределението на гражданските дела за разглеждане е 
следното:  

Граждански дела по общия исков ред- 9647 срещу 10 381 броя 
за 2010г. и 10241 броя за 2009г.; 

Производства по чл.310 от ГПК-1756 срещу 2590 броя за 2010г. 
и 1409 дела за 2009г.; 

Административни дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ-103 броя; 
Частни граждански дела-3127 срещу 2898 броя за 2010г. и 2768 

дела за 2009г.; 
Дела по чл.410 и чл.417 от ГПК-35 529 срещу 33 516 броя за 

2010г. и 22 680 дела за 2009г.; Видно е, че тези дела продължават да 
нарастват. 
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Дела срещу търговци-2070 срещу 1559 броя за 2010г. и 1548 за 
2009г.; 

Други граждански дела-2882 срещу 2203 броя за 2010г. и 2440 
за 2009г. 

Най голям е делът  на  делата по Заповедното производство-
чл.410 и 417 от ГПК-64.46%, следвани от граждански дела по общия 
исков ред- 17.50%, частни граждански дела-5.67%, други граждански 
дела- 5.22%, дела срещу търговци- 3.76%, производства по чл.310 
ГПК- 3.20%,  и административни по ЗСПЗЗ-0.19%. 

През предходните две години делата по заповедното 
производство/чл.410 и чл.417 ГПК/ също са заемали най-голям дял от 
гражданските дела, които са стояли на разглеждане в районните 
съдилища, следвани от гражданските дела по общия исков ред. 

За разлика от предходната година, когато  във всички районни 
съдилища е отчетено значително увеличение на делата по 
Заповедното производство, то през 2011г. има съдилища в които тези 
дела са намалели-Плевен, Ловеч, Севлиево, Трявна, Дряново, 
Никопол. В останалите съдилища през отчетната година има 
увеличение на тези дела, но то не е така значително, както е било през 
2010г.  

През 2011г. в районните съдилища от апелативния район са 
разгледани общо 23 847 наказателни дела. 

Разпределението на наказателните дела по видове, разглеждани 
през 2011г. в районните съдилища от апелативния район е следното: 

Наказателни общ характер дела- 6861 срещу 7055 броя за 2010г. 
и 7812 за 2009г.; 

Наказателни частен характер дела- 439 срещу 526 броя за 2010г. 
и 539 за 2009г.; 

Дела по чл.78а от НК- 892 срещу 975 броя за 2010г. и 1099 дела 
за 2009г.; 

Частни наказателни дела- 6015 срещу 6423 броя за 2010г. и 5606 
за 2009г.; 

Частни наказателни дела-разпити- 2376 срещу 3136 броя за 
2010г. и 3194 за 2009г.; 

Административно наказателен характер дела- 7265 срещу 6065 
дела за 2010г. и 6388 дела за 2009г. 

Най голям е процента на административно наказателен характер 
дела-30.47%, следвани от  наказателните общ характер дела- 28.77%, 
следвани от частни наказателни дела-25.22%,  частни наказателни 
дела- разпити-9.96%, дела по чл.78а от НК-3.74% и наказателни 
частен характер дела- 1.84%. През предходната година 
разпределението е било друго: най голям е бил процента на 
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наказателните общ характер дела- 29.17%, следвани от частни 
наказателни дела-26.56%, НАХД-25.08%, частни наказателни дела- 
разпити-12.97%, дела по чл.78а от НК-4.03% и наказателни частен 
характер дела- 0,41%.  През отчетната година е налице увеличение на 
административно наказателен характер дела в почти всички районни 
съдилища, с изключение на съдилищата в Троян Червен бряг и 
Никопол, където има намаление. Най-значително е увеличението в 
Районен съд-гр.Велико Търново с 586 дела, т.е има почти двойно 
увеличение на този вид дела в сравнение с предходната година. 

В районните съдилища от апелативния район са свършени през 
отчетната година общо 71848 дела при  70 394 дела, свършени за 
2010г. и 57 735 дела за 2009г. През отчетната година са  свършени в 
срок до три месеца са  65582  дела-91%. В сравнение с предходната 
година  процента на свършените дела в тримесечен срок се е запазил, 
а в сравнение с 2009г. е увеличен  с 7%. 

През 2010г. са били свършени в тримесечен срок  63831 дела- 
91%. 

През 2009г. са били свършени в тримесечен срок 48486 дела-
84%. Видно е, че с всяка изминала година се подобрява бързината на 
правораздаване в районните съдилища от апелативния район.  

Това дава основание за много добра оценка на работата на 
районните съдилища от  апелативния съдебен район. 

Следва да се отбележи, че свършените дела през годината 
представляват 90.99% от делата за разглеждане през същата година. 
Това съотношение също говори за постигнатата в районните съдилища 
бързина на правораздаване. За сравнение през 2010г. този процент 
90.43%, а през 2009г.-87.59%. 

Останалите несвършени дела в края на годината във всички 
районни съдилища от апелативния район са общо 7113. Те 
представляват от общия брой дела за разглеждане през годината 9%. 
Това съотношение е достатъчно красноречиво за много добрата 
работа на районните съдилища от апелативния район. 

В 20-те районни съдилища от апелативния район през годината 
са стояли на разглеждане  общо 6861 наказателни дела от общ 
характер. От тях през годината са свършени 5956 дела, което 
представлява 86.80% от разглежданите през годината дела от този 
вид. За сравнение през 2010г. този процент е бил 80.26%, а през 
2009г.-81.54%. Във всички районни съдилища 5120 броя наказателни 
дела от общ характер са свършени в тримесечен срок, което 
представлява 74% от свършените дела от този вид. Най-висок процент 
на срочност при разглеждане на наказателните дела от общ характер 
са показали районните съдилища в гр.Русе и Бяла-93% на свършените 
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дела в  тримесечен срок, следвани от районните съдилища в Свищов, 
Павликени, Луковит-92%. От районните съдилища в областните 
градове най-висока срочност са показали Районен съд-Русе-93%, 
следвани от Районен съд-Ловеч-85%, Районен съд-Плевен-73%, 
Районен съд-Велико Търново-70% и Районен съд-Габрово-69%. 

През годината в районните съдилища от апелативния район са 
постановени 2192 съдебни акта по същество по наказателните общ 
характер дела, а 3764 дела са били прекратени. От тях 3521  
наказателни общ характер дела са приключили със споразумение. С 
присъди са приключили 36.80 % от свършените наказателни общ 
характер дела, а със споразумение – 59.11%. За сравнение през 
2010г. със споразумение са приключили 53.18% от свършените 
наказателни общ характер дела, а през 2009г.-50.94%.  

От изложените данни е видно, че института на споразумението 
намира все по-широко поле на приложение-увеличава се всяка година 
делът на делата, които приключват по този начин. Това дава 
възможност за увеличаване бързината на съдопроизводството от една 
страна, а от друга страна дава възможност на съдиите да насочат 
вниманието си към по –прецизно проучване на делата и постановяване 
на съдебните актове. От все по-широкото приложение на института на 
споразумението може да се направи извод и че разследването е 
провеждано в съответствие със закона и събраните доказателства са 
достатъчно категорични за да убедят подсъдимия, респективно 
обвиняемия, както и защитата, относно виновността и авторството на 
деянието.  

От разглежданите през отчетната година 6861 наказателни общ 
характер дела в районните съдилища  151 дела са прекратени и 
върнати за доразследване, които са 2.20% от общия брой на 
разглежданите пред годината нохд.  

През 2011 година в районните съдилища от апелативния район   
общо 6 861 броя наказателни общ характер дела, които са стояли на 
разглеждане по видове  са разпределени както следва : 

Глава втора – „ Престъпления против личността „ – 321 бр. 
дела. От тях са постъпили 37 бр. дела от Раздел VIII – Разврат – чл. 
159, ал. 2, 3 и 5 НК – 3 бр. дела, по чл. 149 и чл. 150 НК - блудство 17 
бр. дела, по чл. 152 НК – изнасилване 14 бр. дела, и по чл. 155 НК – 
склоняване към проституция 3 бр. дела, 9 бр. дела за престъпления по 
Раздел IX – Трафик на хора – 159а – 159в НК, 114 бр. дела са за 
причиняване на средни телесни повреди по чл. 129 НК, 2 бр. дела са от 
Раздел IV – Отвличане и противозаконно лишаване от свобода – 
чл. 142а НК – 2 бр. дела. 

Глава трета – „ Престъпления против правата на гражданите 
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– постъпили за разглеждане 32 бр. дела, от които по Раздел – VII 
Престъпления против интелектуалната собственост по чл. 172а – 
173, ал. 1 НК – 12 бр. дела. 

Глава четвърта – „ Престъпления против брака, 
семейството и младежта – са постъпили за разглеждане 233 бр. 
дела. 

Глава пета – „ Престъпления против собствеността „ Общо 
постъпление от 2 786 бр. дела. От тях по Раздел I – Кражба - чл. 194 – 
197 НК – 2119 бр. дела, по Раздел II - Грабеж - по чл.198 и чл. 200 НК 
– 127 бр. дела, Раздел III – Присвоявания – по чл. 201 – 208 НК – 204 
бр. дела, Раздел IV Измама – по чл. 209 – 211 НК – 175 бр. дела, 
документна измама по чл. 212 НК – 35 бр. дела, застрахователна 
измама по чл. 213 НК – 1 бр. дело е по Раздел V Изнудване – по чл. 
213а, ал. 1 и 2, чл. 214, ал. 1 и чл. 214а НК – 8 бр. дела. 

Глава шеста – „ Престъпления против стопанството „ – 572 
бр. дела, от които по Раздел II Престъпления против отделни 
стопански отрасли – по чл. 228 – 240 НК – 428 бр. дела, по чл. 227 – 
227а НК – 1 бр. / Не става ясно защо следва да бъдат наблюдавани 
и отчитани този вид дела, след като тези текстове са отменени 
през 206 г. / 

Глава седма – „ Престъпления против финансовата, 
данъчна и осигурителни системи „ – 4 бр. дела. 

Глава осма – „ Престъпления против дейността на 
държавни органи и обществени организации „ – постъпление от 118 
бр. дела, от които по Раздел I – Престъпления против рееда и 
управлението - 31 бр. дела в това число по чл. 279 НК – незаконно 
преминаване на границата и 8 бр. дела по чл. 280 НК – превеждане 
през границата на лица и групи. 

Глава девета – „ Документни престъпления „ – постъпили са 
за разглеждане 183 бр. дела. 

Глава десета – „ Престъпления против реда и общественото 
спокойствие „ са постъпили за разглеждане общо 163 бр. дела, от 
които по чл. 325 НК – хулиганство – 137 бр. дела. 

Глава единадесета – „ Общоопасни престъпления „ – общия 
брой на постъпилите дела е 2 456 бр. От тях по Раздел II – 
Престъпления по транспорта „ – по чл. 343, ал. 1, б. Б, ал. 3, б. А НК 
– 1 168 бр., по чл. 346 НК – отнемане на МПС делата са 44 бр. дела, по 
Раздел III – Престъпления против народното здраве „ – 
престъпления свързани с наркотични вещества по чл. 354, 354а, ал. 5, 
чл. 354в, ал. 1 НК – 152 бр. дела. 

Глава тринадесета – „ Военни престъпления „ – 3 бр. дела.  
От така изнесените данни на преден план изпъква очевидния 
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преимуществен дял на престъпленията против собствеността – 2 786 
бр. дела и на общоопасните престъпления – 2 456 бр. дела. Спрямо 
общия брой постъпили за разглеждане дела от 6 861 бр., първия вид  
представлява 40. 60 %, а втория са 35. 79 %. От общия брой 
престъпления против собствеността 2 119 бр. дела са за кражби, което 
представлява 76. 05 %. От общо постъпилите 2 456 бр. дела за 
общоопасни престъпления 1 168 бр. дела са за престъпления по 
транспорта, или 47. 55 %. 

В районните съдилища общо през отчетната година са  били 
съдени по наказателни общ характер дела 7220 лица. Осъдени са били 
6815 лица. Оправдани са били 259 лица.  

Свършени са 825 бързи производства и 142 незабавни 
производства. Съкратените производства са били 762. 

   
Постъплението на делата, броя на стоящите за разглеждане 

дела и свършените дела от районните съдилища в апелативния 
съдебен район са отразени в следната таблица:  

 
 

Свършени дела 
В срок до 3 месеца 

Районен Съд 

Постъпили 
дела 

Дела за 
разглеждане Всичко 

Брой % 

Останали 
несвършени 
дела 2011 

Велико Търново 9038 10096 8997 7850 87% 1099 
Горна Оряховица 4789 5390 4740 4295 91% 650 
Свищов 1882 2057 1907 1776 93% 150 
Павликени 1624 1738 1627 1523 94% 111 
Елена 988 1076 981 898 92% 95 
Габрово 5372 5867 5298 4844 91% 569 
Севлиево 2489 2627 2503 2423 97% 124 
Трявна 666 707 670 630 94% 37 
Дряново 950 1045 981 858 87% 64 
Ловеч 4355 4828 4407 3927 89% 421 
Троян 2380 2612 2438 2275 93% 174 
Тетевен 1600 1754 1642 1535 93% 112 
Луковит 1152 1243 1161 1092 94% 82 
Плевен 12081 13477 12299 11228 91% 1178 
Левски 1553 1628 1551 1501 97% 77 
Червен Бряг 1688 1971 1700 1429 84% 271 
Кнежа 1027 1171 957 821 86% 214 
Никопол 1172 1291 1193 1057 89% 98 
Русе 15112 16625 15211 14164 93% 1414 
Бяла 1591 1758 1585 1456 92% 173 
Общо 71509 78961 71848 65582 91% 7113 
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Дял на свършените дела от делата за разглеждане в районните 
съдилища през 2011 по основните видове дела 

Граждански дела по общия ред Наказателни общ характер ВСИЧКО ДЕЛА 

Свършени дела Свършени дела Свършени дела 
Районен Съд 

Д
ел
а 
за

 
ра
зг
ле
ж
да
не

 

Брой Дял от делата за 
разглеждане 

Д
ел
а 
за

 
ра
зг
ле
ж
да
не

 

Брой Дял от делата за 
разглеждане 

Д
ел
а 
за

 
ра
зг
ле
ж
да
не

 

Брой Дял от делата за 
разглеждане 

Велико Търново 738 485 65,72% 683 557 81,55% 10096 8997 89,11% 

Горна Оряховица 430 323 75,12% 548 436 79,56% 5390 4740 87,94% 

Свищов 190 147 77,37% 190 180 94,74% 2057 1907 92,71% 

Павликени 101 71 70,30% 179 170 94,97% 1738 1627 93,61% 

Елена 131 80 61,07% 83 79 95,18% 1076 981 91,17% 

Габрово 725 500 68,97% 390 310 79,49% 5867 5298 90,30% 

Севлиево 230 187 81,30% 201 182 90,55% 2627 2503 95,28% 

Трявна 178 156 87,64% 71 68 95,77% 707 670 94,77% 

Дряново 101 77 76,24% 83 78 93,98% 1045 981 93,88% 

Ловеч 453 318 70,20% 432 393 90,97% 4828 4407 91,28% 

Троян 290 198 68,28% 268 244 91,04% 2612 2438 93,34% 

Тетевен 172 119 69,19% 202 184 91,09% 1754 1642 93,61% 

Луковит 64 44 68,75% 165 144 87,27% 1243 1161 93,40% 

Плевен 1397 1072 76,74% 1494 1295 86,68% 13477 12299 91,26% 

Левски 229 197 86,03% 154 143 92,86% 1628 1551 95,27% 

Червен Бряг 350 237 67,71% 239 177 74,06% 1971 1700 86,25% 

Кнежа 247 129 52,23% 204 148 72,55% 1171 957 81,73% 

Никопол 143 100 69,93% 247 224 90,69% 1291 1193 92,41% 

Русе 3103 2229 71,83% 887 812 91,54% 16625 15211 91,49% 

Бяла 375 239 63,73% 141 132 93,62% 1758 1585 90,16% 

Общо 9647 6908 71,61% 6861 5956 86,81% 78961 71848 90,99% 

 
Данните от горната таблица показват недвусмислено 

постигнатата рпрез отчетната година бързина и ефективност в 
районните съдилища при разглеждането на основните видове дела. 
Резултатите са много добри. 

Натовареност на районните съдилища: 
По критерия натовареност по щат може да се види 

натовареността в районните съдилища, но тя ще бъде действителна 
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само за онези, които са работили с попълнен щат през годината. 
По-вярно отчитане на натовареността в съдилищата дава 

критерия за действителна натовареност на база на отработените 
месеци. 

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

 
 

Натовареност по щат Действителна 
натовареност 

Районен Съд 

Брой дела 
за 

разглеждане 

Брой 
свършени 

дела 

Брой 
съдии 

- по 
щат към делата 

за 
разглеждане

към 
свършените 

дела 

Отработени 
човекомесеци към делата 

за 
разглеждане 

към 
свършените 

дела 

Велико Търново 10096 8997 16 52,58 46,86 171,53 58,86 52,45 

Горна Оряховица 5390 4740 11 40,83 35,91 120 44,92 39,50 

Свищов 2057 1907 5 34,28 31,78 60 34,28 31,78 

Павликени 1738 1627 4 36,21 33,90 36 48,28 45,19 

Елена 1076 981 2 44,83 40,88 24 44,83 40,88 

Габрово 5867 5298 8 61,11 55,19 96 61,11 55,19 

Севлиево 2627 2503 6 36,49 34,76 72 36,49 34,76 

Трявна 707 670 2 29,46 27,92 24 29,46 27,92 

Дряново 1045 981 3 29,03 27,25 36 29,03 27,25 

Ловеч 4828 4407 9 44,70 40,81 108 44,70 40,81 

Троян 2612 2438 6 36,28 33,86 72 36,28 33,86 

Тетевен 1754 1642 4 36,54 34,21 48 36,54 34,21 

Луковит 1243 1161 3 34,53 32,25 34 36,56 34,15 

Плевен 13477 12299 25 44,92 41,00 252 53,48 48,81 

Левски 1628 1551 4 33,92 32,31 36 45,22 43,08 

Червен Бряг 1971 1700 4 41,06 35,42 36 54,75 47,22 

Кнежа 1171 957 3 32,53 26,58 24 48,79 39,88 

Никопол 1291 1193 3 35,86 33,14 24 53,79 49,71 

Русе 16625 15211 23 60,24 55,11 274,2 60,63 55,47 

Бяла 1758 1585 4 36,63 33,02 37,5 46,88 42,27 

Общо 78961 71848 145 45,38 41,29 1585,23 49,81 45,32 

 
Видно е от горната таблица, че най-натоварени през отчетната 

година  на база на дела за разглеждане/действителна натовареност/ са 
били районните съдилища в Габрово, Русе, Велико Търново, Червен 
бряг, Никопол, Плевен, Кнежа, Павликени. 
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Действителната натовареност на база свършени дела показва, 
че най-натоварени са били районните съдилища в гр.Русе, Габрово,  
Велико Търново, Никопол, Плевен, Червен бряг, Павликени. 

След цялостния анализ на работата на районните съдилища от 
апелативния район следва да се отчете положителната тенденция за 
приключване на все по-голям брой дела през годината, на все по-
високия дял на свършените дела в тримесечен срок и на подобреното 
качество на съдебните актове. Въпреки увеличения брой дела за 
разглеждане в районните съдилища през отчетната година районните 
съдии са положили усилия за срочното им и качествено решаване. 
Показаният ръст на свършените дела през годината, на свършените в 
тримесечен срок, снижаването на висящите дела дават основание да 
се отчете напредък в работата на районните съдилища от апелативния 
район. Тези изводи дават основание за много добра оценка на 
работата на съдиите от районните съдилища и основа на постигане на 
още по-добри резултати. 
 

 
 

ОТНОШЕНИЕ ПО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ЗАКОНА- ПРОБЛЕМИ, 
ПРИЧИНИ, ИЗВОДИ И КОНКРЕТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 

ПРОТИВОРЕЧИВА ПРАКТИКА 
 

 В доклада  на Русенския окръжен съд отново се обръща 
внимание, че макар и новият ГПК да е действащ вече няколко  години, 
правилното му прилагане, както и уеднаквяване на практиката  
предполага непрекъснато обучение на съдиите-на зонално или 
национално ниво. Провежданите на място обучения с участие на съдии 
от ВКС са от голяма полза, но е важно да се постигне еднаквост на 
практиката в рамките на района на Апелативния съд, а и на всички 
съдилища. Като изключително полезен магистратите отчитат 
проведения през месец май 2010г. семинар по приложението на ГПК, 
организиран от Апелативния съд с участието на съдиите от 
апелативния район и апелират за създаване на традиция в 
провеждането на такъв вид обучение.  
 Във връзка с текущата подготовка на магистратите, съдиите от 
Русенския окръжен съд считат, че програмите за обучение на НИП 
следва да бъдат адекватни и да отговорят на най-приоритетните 
въпроси. Би следвало програмата на НИП да е съобразена със 
законодателните промени и проблемите в правоприлагането. От друга 
страна, с оглед ограничения брой места за участници по конкретна 
тема, НИП следва да допуска до участие само съдии от компетентен 
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по степен съд, на когото тези дела са подсъдни, тъй като в 
множеството случай местата се заемат от районни съдии.  Конкретно 
предложение имат съдиите от същия окръжен съд във връзка с 
промяна на Тарифата за държавните такси, които се събират от 
съдилищата по ГПК. Държавните такси, които се събират по неоценяем 
иск, по молби за обезпечение на бъдещ иск, по молби за обявяване в 
несъстоятелност, по молби за вписване в регистри, водени от 
съдилищата, както и за обжалване на вписване, обявяване, 
заличаване и отказ по Закона за търговския регистър и много други са 
изключително ниски, не съответстват на тежестта и сложността на 
решаваните спорове и въпроси, както и на направените във връзка със 
същите разходи. Държавните такси категорично следва да бъдат 
променени, в посока на увеличаването им.  
  Пак във връзка с държавните такси е и предложението на 
магистратите да се внесе законодателна промяна в разпоредбата на 
чл.72, ал.2 ГПК. При произнасяне на съда по евентуално предявени 
искове, с решението да се присъжда дължимата държавна такса по 
всеки от тях, защото недължимостта на държавна такса отваря пътя за 
злоупотреба с тази правна възможност, като при условия на 
евентуалност се предявяват множество искове, което утежнява 
процеса, а и създава усложнения при постановяването на съдебния 
акт.  
 Да се преодолява своевременно противоречивата практика на 
състави на ВКС, постановена по реда на чл.290 ГПК, чрез 
постановяване на тълкувателни решения на ОСГК и ОСТК на ВКС по 
тези въпроси. 

 Също в доклада на Русенския окръжен съд е повдигнат 
въпроса относно правилата за атестиране на съдебните служители. 
Атестационната комисия в Русенския окръжен съд при извършване на 
атестирането на съдебните служители е установила липса на ясни и 
категорични правила в ПАРОАВАС и Методиката при атестиране на 
служители в някои случаи. ВСС е сигнализиран още през 2010 г. за 
конкретните възникнали проблеми, като са били изпратени 
предложения за отстраняването им.  

Съдиите от окръжен съд Габрово считат, че е недостатъчна 
законовата уредба на фондациите по Закона за юридическите лица с 
нестопанска цел и по специално на тези, учредени в  частна полза. Те 
са освободени от какъвто и да било контрол, което създава условия за 
злоупотреба и заобикаляне на закона. Формално предпоставките за 
регистрирането им са налице, но от редица данни, които не са обект на 
проверка при регистрацията явствува, че целта, макар и формулирана 
като нестопанска, е да се постигнат стопански резултати с ползването 
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на  редица от  фискалните облекчения. Много европейски страни имат 
предвиден необходимия контрол в тези случаи, дори Австрийския 
закон, който сме реципирали в нашия ЗЮЛНЦ, предвижда частната 
фондация да има контрольор, назначен от съда, но нашият 
законодател го е пропуснал.  

В годишния си доклад съдиите от Севлиевския районен съд са 
посочили, че основен проблем при разглеждане на делата се явява 
процесът на призоваване. Действащите в момента процесуални закони 
в много случаи създават различни правила за призоваване и връчване 
на призовки и съобщения, независимо че се отнася до едни и същи по 
вид участници в процеса. Примерно, чл. 180, ал. 5 НПК определя, че на 
учреждение или юридическо лице връчването става срещу подпис на 
длъжностно лице, натоварено да поема книжата. Правилото по чл. 50, 
ал. 3 ГПК се различава и то не само терминологично – връчването 
става в канцеларията на търговеца или юридическото лице и може да 
се извърши на всеки служител или работник, който е съгласен да ги 
приеме. Примерите биха могли да бъдат много на брой, особено като 
се има предвид, че подобни разпоредби за призоваване и връчване се 
съдържат не само в НПК и ГПК, а и в ЗАНН, Кодекса на труда и други 
нормативни актове. Считат, че е належаща нуждата от унифициране 
на процедурите по призоваване и връчване (независимо от характера 
на производството), особено когато се касае за едни и същи по вид 
процесуални участници. 

Съдиите от районен съд Севлиево намират също, че нормата на 
чл.42 ал.4 ГПК е непрецизна и не създава достатъчно предпоставки за 
призоваването по електронен път. Действието й през последните 
няколко години потвърждава това, доколкото в РС-Севлиево е имало 
само няколко случая, в които страна е заявила връчване на електронен 
адрес. Предлагат да се изработи нормативен акт, който детайлно да 
урежда тази материя за всички съдебни процедури. Сочи се, че при 
заповедното производство легалното въвеждането на задължение за 
заявителя да подаде заявлението си по електронен път или поне на 
електронен носител, както и да посочи електронен адрес, в пъти ще 
облекчи работата по този вид дела, както и бързината на 
производството.   

Съдиите от Районен съд  – гр. Трявна  намират проблем в  
разпоредбата на чл.281 от НПК. Последната  затруднявала 
приложението на закона и по-конкретно т.6 на нейната ал.1, според 
която показанията на свидетел, дадени по същото дело пред съдия в 
досъдебното производство или пред друг състав на съда, се прочитат, 
когато свидетелят е малолетен и при разпита му са присъствали 
обвиняемият и неговият защитник. Присъствието на обвиняемия и на 
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защитника му при провеждане на разпита на малолетния е въведено 
като задължително условие за прочитане на тези показания в хода на 
съдебното производство. При това законодателно решение е 
естествено, че обвиняемият и защитника му или поне някой от тях 
умишлено ще цели да не присъства при провеждането на разпита на 
малолетен свидетел, поради което такъв разпит не би могъл да бъде 
годно доказателствено средство при разглеждането на делото. При 
това положение стои въпросът може ли да се прочетат показанията на 
малолетния свидетел, дадени по реда на чл.281 ал.1 НПК на някое от 
останалите – общи основания за прочитане на показанията на 
свидетел, тъй като отрицателен отговор на въпроса поставя 
малолетните свидетели в едно по-неблагоприятно положение. Същите 
следва да бъдат разпитвани почти задължително и в съдебната фаза 
на процеса, което съдиите считат, е в противоречие със смисъла на 
промяната на чл.280 ал.6 НПК за повторно извършване на разпит на 
малолетен свидетел в наказателното производство само в 
изключителни случаи, т.е. когато не могат да бъдат прочетени 
показанията му. 

Като пример за проблеми по приложението на 
гражданскоправните закони  съдиите в РС – гр. Трявна сочат и  
разпоредбата на чл.33 от Закона за закрила на детето, въз основа на 
която през изминалата година са били  образувани значителен брой 
частни граждански дела. Същата се отнася за определяне режим на 
лични отношения с биологични родители на настанени деца в приемни 
семейства или в семейства на роднини или близки. Според ал.1 на 
чл.33, по такива отношения съдът се произнася с определение, а 
според ал.2 определението може да се обжалва по реда на ГПК от 
родителите, детето, прокурора, дирекция „Социално подпомагане“, 
семейството на роднини или близки или приемното семейство. 
Прочитът налага извода, че за тези производства следва да се 
образуват частни граждански дела, като страна по тях са всички 
посочени в ал.2 лица, а постановяваният съдебен акт - определение. 
Парадоксът произтича от обстоятелството, че в други подобни 
производства - тези за настаняването на децата в приемни семейства 
или в семейства на близки или роднини по чл.28 от Закона за закрила 
на детето, във връзка с които са тези по чл.33 от Закона за закрила на 
детето, съдът се произнася с решение и следователно образува 
граждански дела. Едновременно с това, настаняването, което е с много 
по-важни последици за всички – и за децата, и за родителите и за 
приемните семейства и семействата на близки, протича незабавно и 
при изключително облекчен ред – с участието на Дирекция „Социално 
подпомагане“ и детето, съобразно разпоредбата на чл.15 ал.1 и ал.2 от 



 187 

Закона за закрила на детето. За разлика от него, определянето на 
режима на лични отношения с биологичните родители като 
производство е много по-бавно и с много по-сложен ред за 
разглеждане – с призоваване на родителите, приемните семейства, 
прокурора /който не е страна в главното производство по настаняване 
на детето извън семейството, но е такава за определяне на режима на 
лични отношения с биологичните му родители/ и др., както и с 
назначаването на особени представители на децата поради 
изброяването им като самостоятелна страна в производството. Тези 
противоречия са били предмет на задълбочено обсъждане от съдиите 
в РС – гр. Трявна, тъй като към настоящия момент почти липсва 
публикувана практика по приложението на Закона за закрила на детето 
и в частност по приложението на чл.33 от същия закон. 

 
СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

 
Апелативен съд Велико Търново се помещава в сградата на 

Съдебна палата гр. Велико Търново, въведена в експлоатация през 
1977 год. В нея се помещават и Районен и Окръжен съд, както и 
Районна, Окръжна и Апелативна прокуратура, които заемат  
кабинетите на последния /четвърти/ етаж на палатата.  

В сграда № 2 на ул. „Цанко Церковски” № 40 са настанени ОД 
„Охрана”, Регионална дирекция „Служба по вписванията” гр. В. 
Търново, съдебни служители от Районна и Окръжна прокуратура и 
Съдебно-изпълнителната служба към ВТРС.  

През м. май 2011 година завърши, започналото през 2010 година, 
изграждане и беше въведена в експлоатация цялостна 
пожароизвестителна инсталация в сградата на Съдебната палата. 
Същата гарантира сигурността на сградата при пожар и е приведена в 
съответствие с действащите противопожарни норми и разпоредби.    

През 2011 год., поради ограничените средства в бюджета, бяха 
направени искания до ВСС, по които са отпуснати средства за 
следните текущи ремонти в Съдебната палата: 

Ремонт на кабинетите, залата, деловодството на съда, коридори 
и сервизни помещения, който се извърши по време на съдебната 
ваканция.  
         Ремонт от същия тип беше извършен и на помещенията, 
ползвани от Окръжен съд в Съдебната палата. 

Независимо от извършените ремонти, нерешен остава въпроса с 
големия брой на институциите, обитаващи Съдебната палата. 
Помещенията в сградата са крайно недостатъчни за работещите в нея 
магистрати, съдебни служители и сътрудници по охраната от ОД 
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„Охрана” гр. Велико Търново. Осезаема е пренаселеността на 
кабинетите, което обуславя необходимостта от нова сграда.  

През 2011 г. в сградата на Съдебната палата Велико Търново 
бяха извършени  и следните ремонти: Ремонт на водоотвеждане в 
подпокривното пространство; Ремонт на водопровод за регулиране на 
налягането на водопроводната мрежа в сградата на Съдебна палата 
гр. В. Търново, ул. „В. Левски” №16.  

През изтеклата година, Окръжен съд Велико Търново, след 
отпускане на средства от ВСС, извърши частична подмяна на 
дискредитирана фасадна облицовка от врачански камък около 
централния вход на Съдебната палата в гр. Велико Търново, ул. 
„Васил Левски” № 16 и ремонт на настилката от гранит пред 
централния и вход и стълбищата към него. С изпълнението на ремонта 
се обнови фасадата на палатата, и настилката пред централния вход и 
стълбите. 

Районен съд Велико Търново се намира в съдебна сграда № 1 и 
има същият недостиг на помещения, които се отнасят до всички 
институции, населяващи съдебната палата. 

Няма промяна и в сградния фонд на Районен съд гр. Горна 
Оряховица. Като проблеми са констатирани необходимостта от 
подмяна на дограмата в старата част на сградата на съда, тъй като 
настоящата е поставена през 1934 г. и необходимостта от изграждане 
на ограда на двора на съда, от северната страна, с оглед ограничаване 
на достъпа на граждани до тази част на сградата. 

В Свищовския районен съд е създадена добра материално-
техническа база и Председателя на съда счита, че единственото което 
би довело до икономии по отоплението на сградата, е подмяната на 
дограмата на същата, която е стара и дървена. 

В сградата на Еленския районен съд продължава проблема с 
отоплението й. Там липсва отоплителна система и помещенията, 
ползвани от съда и прокуратурата, все още се отопляват с печки на 
твърдо гориво. 

Единствено магистратите и съдебните служители в Районен съд 
гр. Павликени работят в прекрасна сграда, добре оборудвана с всички 
необходими мебели и техника и не отправят никакви оплаквания. 

По отношение на техническата обезпеченост, осигуреността с 
програмни продукти, както и финансирането на дейността през 
отчетната 2011 година, районните съдилища, видно от докладите им, 
нямат възникнали проблеми. Всички съдилища имат Интернет 
страници, публикуват на тях своите съдебни актове съобразно 
изисквания и работят със съответните програмни продукти, 
обслужващи управлението на делата, финансовата дейност и 



 189 

обслужването на гражданите. 
През 2011 година, в сградата, в която се помещава Окръжен съд 

гр. Габрово, заедно с Районен съд Габрово и Окръжна и Районна 
прокуратури–Габрово и Звено „Охрана” при Дирекция „Съдебна 
охрана” на МП, от Окръжен съд гр. Габрово е извършен един ремонт: 
Уплътняване на новата пластмасова дограма и боядисване на 
подпрозоречните пана. 

За поддържане на доброто състояние на сградата през 2012 г. 
следва да се подменят два вертикални щранга, 20 броя радиатори и 
толкова кранове с термоглави от ОВИ, да се подмени съществуващата 
водосъбирателна система в подпокривното пространство, да се постави 
ламинат на пода и освежаване на пейките в съдебна зала №1, да се 
изгради преграда между помещението за четене на документи и 
деловодството, да се извърши ремонт на тоалетна за обособяване на 
такава за инвалиди . 

През м. декември 2009 г. е изтекъл срокът на договора за 
отдаване под наем на помещение за банков офис в сградата на съда. С 
цел поддържане на условия за ефективно, бързо и качествено 
обслужване на клиентите на двете съдилища и прокуратури при 
заплащане на дължимите такси, е направено предложение до 
Министерство на правосъдието за провеждане на процедура за 
отдаване под наем на помещение за банков офис, но до момента не са 
финализирани предприетите процедури за отдаването под наем на 
площта.  

В Районен съд гр. Габрово през 2011 г. не са извършвани 
ремонтни дейности в предоставените помещения, тъй като такива не 
са били наложителни. Като проблем се посочва единствено липсата 
на площ за обособяване на работни места. Съдът е бил много добре 
оборудван и технически през предходните години.  

Сградата на Районен съд град Севлиево е масивна, триетажна, 
със сутерен, построена през 1996 година. Залите и службите на 
Районен съд са разположени на трите етажа на сградата, а Районна 
прокуратура заема част от първи етаж. 

През м. март 2010 г. е изтекъл договорът за отдаване под наем на 
помещение за банков офис в сградата на съда и въпреки 
предложението до МП до момента не са предприети процедури за 
отдаването под наем на площта. Архитектурната среда около 
съдебната палата и вътре в сградата не е пригодена за достъп на хора 
с физически увреждания. В съдебната палата няма специално устроен 
санитарен възел за хора в инвалидни колички. Не са получени отговори 
от ВСС във връзка с отпускане на средства за: обособяване на зона за 
сигурност с контролиран достъп за съдии и прокурори на етаж III на 
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съдебната палата, чрез монтиране на лека конструкция и врати с 
магнитен достъп и за подмяна на старите радиатори в Районен съд гр. 
Севлиево, поради което са останали като проблеми за разрешаване 
през 2012 година. 
 Районен съд гр. Дряново се помещава в двуетажна масивна 
сграда. Същата е актувана като държавна публична собственост. В 
сградата през предходните години са правени редица ремонти, 
подобрили съществено работната среда.Останал е дългогодишният 
проблем на този съд–малкото физическо пространство в сградата на 
съда, неотговарящо на увеличения щат на съдии и служители.  

Районен съд гр. Трявна се помещава в масивна двуетажна 
сграда, в която се помещават и РП  гр. Трявна, и Службата по 
вписванията.Наличните в сградата помещения, в които е разположен 
Районен съд гр. Трявна, съответстват на щатната численост на съда. 
Кабинетите на съдиите, съдебния изпълнител и съдията по 
вписванията, както и съдебните канцеларии са оборудвани с 
подходящо обзавеждане, което създава необходимия комфорт за 
работа.През м. март 2011г. обхватът на съществуващата сигнално – 
охранителна техника е разширен, като са включени не само всички 
останали канцеларии на съда, но също така и съдебните зали, 
коридорите, както и приземния етаж, където се намира архива на РС 
гр. Трявна. И през 2011 г. е бил затруднен достъпът до сградата на 
съда за хората с увреждания, поради липсата на изградена платформа 
за придвижване до първия етаж на сградата, каквато следва да 
съществува във връзка с предписанията на Закона за интеграция на 
хората с увреждания, Закона за защита срещу дискриминацията, ЗУТ и 
Наредба № 4. През 2011 г. е извършен ремонт на покрива на сградата 
на Съдебната палата за цялостна подмяна на старите улуци, както и за 
частична смяна на водосточните тръби  в участъци, близо до нивото на 
тротоара.  

Към настоящия момент е наложително извършването на ремонт 
на тоалетните, намиращи се на първия етаж на сградата на съда, тъй 
като съществуващата в момента канализация е от построяването на 
сградата през 1932 г. е от поцинковани тръби, които са корозирали и 
водят до чести течове и наводнявания, в резултат на което е изгнила 
съществуващата дограма на помещенията. Всичко това налага спешна 
подмяна на тръбите и дограмата. Спешният характер на ремонта е 
поради съществуващата опасност от наводняване, в следствие 
течовете, на помещенията на приземния етаж в сградата, където се 
намират сървърите, архива и котелното помещение на съда.Като не 
по-малко спешна се сочи  подмяната на дървен парапет на втория 
етаж на сградата, тъй като съществуващият е от 1964 г. и в резултат на 



 191 

атмосферните влияния е изгнил и създава опасности за  здравето и 
живота на намиращите се под него хора. Парапетът е непосредствено 
над входа на съдебната сграда, на фасадата към парка и под него 
ежедневно минават много хора и малки деца. До настоящият момент 
средства за извършването на ремонти, не са отпуснати. 

Окръжен съд гр. Ловеч се помещава в Съдебната палата, 
предоставена за стопанисване от Министерството на правосъдието. В 
сградата са настанени също така Районен съд гр. Ловеч, Окръжна и 
Районна прокуратура, ОЗ „Охрана” при Дирекция „Съдебна охрана” на 
МП, Служба по вписванията – звено на Агенцията по вписванията, с 
допълнително помещение и за служителите на Единния търговски 
регистър, Административен съд гр. Ловеч, като последната институция 
се предполага, че през настоящата година ще се премести в 
обновената сграда. 

Съдиите са в самостоятелни кабинети, като до освобождаване на 
помещения, предоставени за ползване от Административния съд, 
съдия е в един кабинет с младши съдия. Служителите, с изключение 
на съдебния администратор, главния счетоводител, системния 
администратор, касиер-счетоводителя и един от секретар – 
протоколистите, са по двама в стая, всички съдии и служители 
разполагат с компютри за осъществяване на своята дейност. 

Районните съдилища: гр. Ловеч, гр. Тетевен и Луковит работят в 
съдебни сгради при много добри битови условия. И през отчетната 
година не са решени проблемите за сграда за Районен съд  гр.Троян. 

Плевенският окръжен съд се помещава в масивна пететажна 
административна сграда, построена през 1972 г., собственост на 
Министерство на правосъдието. 
 Освен Окръжен съд гр. Плевен в сградата се помещават и 
Окръжна прокуратура гр. Плевен, Военен съд гр. Плевен, Военно 
окръжна прокуратура гр. Плевен, Районен съд гр. Плевен, Районна 
прокуратура гр. Плевен, Служба по регистрация-Плевен към Главна 
дирекция „Търговски регистър и регистър БУЛСТАТ” при Агенция по 
вписванията-гр. София и  Областно звено „Охрана”-гр. Плевен. Поради 
големия брой на институциите, ползващи съдебната палата, 
помещенията в сградата са крайно недостатъчни за работещите в нея 
магистрати, съдебни служители, инспектори и сътрудници по охраната 
от ОЗ „Охрана”-гр. Плевен. Налице е пренаселеност на кабинетите на 
магистратите и съдебните служители, което е осезателна пречка за 
нормалното изпълнение на служебните им задължения. 

Извършен е текущ ремонт в Съдебната палата гр. Плевен, за 
изпълнение на мероприятия по протокол за комплексна проверка от 
Звено „Пожарна безопасност и спасяване” гр. Плевен, рег. 
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№152/27.01.2010 г., с който са разпоредени задължителни 
мероприятия за изпълнение. 

Изградена е през 2011 г. в партерното фоайе метална рампа за 
достъп на инвалидни колички. 
 В края на 2011 г. е бил сключен договор с Община Плевен за 
безвъзмездно ползване на помещение в сграда на ул. 
„Д.Константинов”, 23а  за нуждите на Окръжен съд гр. Плевен. 

Наложително е да се извършат  ремонтни работи на партерното 
фоайе и стълбището в съдебната палата, частична подмяна на 
мраморната настилка във фоайето и на централното стълбище, което  
придава  недобър естетически вид на цялата сграда и е опасно за 
хората, които  преминават по тях. Необходимо е да се извърши ремонт 
и на санитарните възли в палата.Има необходимост и от извършване 
на текущ ремонт в Съдебната палата гр.Плевен, по протокол за 
обследване на сградата за контрол на достъп и сигурност и изграждане 
на служебен вход за магистрати и съдебни служители. 

Окръжен съд гр. Русе: През изминалата 2011 год. поради 
изключително ограничения финансов ресурс не са предприемани 
действия свързани със сключване на договори за извършване на 
строително ремонтни дейности. Работата на персонала от звено 
„Стопанисване и управление на съдебното имущество, възложено на 
съда” е била свързана с поддръжка на работещите в сградата 
инсталации и съоръжения, и на добрия външен вид и хигиенни условия 
в помещенията.  

Пред ръководството на Окръжен съд продължава да стои открит 
проблема с осигуряване на пълен достъп на хора в неравностойно 
положение до сградата. Поради рестриктивния бюджет на 
институциите през изминалата година са отказани средства, както за 
доставка на верижен стълбищен робот, така и за изграждане на рампи 
за инвалиди в сградата. Надеждата е, че през настоящата година този 
проблем следва да бъде разрешен в съответствие със законовите 
изисквания и обществените очаквания. 

През изминалата година е бил подновен договорът на „СИБАНК” 
ЕАД, като наемател на банковия офис, находящ се в централното 
фоайе на сградата. За целта от Министерство на правосъдието е 
проведена  процедура за отдаване под наем за срок от 5 години на 
обект с предназначение банков офис. Следва де се отбележи 
нарастването на разходите за отоплението на сградата. Основната 
причина за това е старата и амортизирана дограма. Независимо от 
факта, че средствата, необходими за подмяната и са неизменно 
включвани при изготвяне на проектобюджета през годините, такива 
досега не са отпуснати.   
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Районен съд гр. Бяла се помещава в една сграда с Районна 
прокуратура гр. Бяла, поради което има недостиг на работни кабинети, 
съдебни зали и площ за изграждане на помещения за «Регистратура» 
по ЗЗКИ. Заключението на извършената технико-оценъчна експертиза 
за изграждане на помещение за обособяване на «Регистратура» по 
ЗЗКИ е, че в сградата на съда няма подходящо помещение. 
Председателя на съда е правил предложения до Министъра на 
правосъдието и ВСС за преценяване възможността за построяване на 
нова сграда до съществуващата или пристрояване към нея, но до 
настоящия момент средства не са отпуснати. Във връзка с осигуряване 
на равен достъп на хора с увреждания до сградата на Районен съд гр. 
Бяла, Административния ръководител е издал заповед за създаване 
на организация за обслужването на такива лица и е изградена 
подвижна рампа. 
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***** 
 
В заключение данните от доклада сочат, че през изминалата 

2011г. постъпленията на делата в Апелативен съд-Велико Търново, в 
петте окръжни съдилища  и в 20-те районни съдилища от апелативния 
район са се увеличили, като  при районните съдилища е налице 
значително увеличение на постъплението от дела. През отчетната 
година съдилищата от районна на Великотърновския апелативен съд-
районни, окръжни и апелативен съд са разгледали общо 91 808  дела. 
За сравнение през  2010г. са разгледани 90 925 дела, а през 2009г.- 
78 374 дела. В сравнение с предходната година делата за разглеждане 
през отчетната са били с 883 дела повече, а в сравнение с 2009г.- с   
13 434 дела в повече. 

През годината в съдилищата от апелативния район общо са 
свършени 83 224 дела. През 2010г. свършените дела са били 81 972 , а 
през 2009г- 68 699 броя.  

От свършените  през  2011г.  дела 75 990 са били свършени в 
тримесечен срок. През 2010г. свършените в тримесечен срок дела са 
били 74 181, а през 2009г.- 57 858 броя. 

Анализа на цифрите показва по безспорен начин, че през 
отчетната година съдилищата от апелативния район на всички нива са 
осъществявали правораздавателната си дейност при много добра 
организация на работата. Отчетеният ръст на свършените дела и на 
свършените в тримесечен срок дела в сравнение с предходната година 
показва още по-голямо подобряване на бързината на правораздаване, 
въпреки увеличението на делата, макар и то да е  незначително.  От 
отчетите на съдилищата е видно, че с всяка изминала година 
намалява броят на делата, оставащи висящи в края на отчетния 
период.Това означава, че преобладаващият брой от делата се 
решават през годината, в която са постъпили и само една малка част 
остават за разглеждане през следващата година. Всъщност 
съотношението между свършените дела през годината спрямо общия 
брой на разглежданите дела, което на база горните данни за всички 
съдилища от апелативния район е 90.65% по категоричен начин 
показва достигнатото ниво на ефективност в дейността на съдилищата 
през 2011г. За предходната година този процент е бил 90.15%. 
Утвърждава се трайна тенденция за приключване на по-голямата част 
от делата през годината и малка част, които остават  за разглеждане 
през следващата година.  Около 10% от делата са останали висящи в 
края на отчетната година. Данните позволяват да се направи извода, 
че работата в съдилищата е много добре организирана, ритмична е и е 
ефективна. Посочените в доклада резултати относно процента на 
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приключване на основните видове дела също са много добри на всички 
нива-районни съдилища, окръжни съдилища и апелативен съд. 

Отчетени са през годината в по-голямата част от съдилищата 
по-добри резултати от инстанционните проверки на съдебните актове в 
сравнение с предходната година, което говори, че е подобрено и 
качеството на правораздаването.  

Постигнатият напредък в ефективността, срочността и 
качеството на работата в съдилищата от апелативния район може 
само да ни радва. Той е резултат от отговорната и професионална 
работа на всички съдии и съдебни служители. 

 И през следващата година съдиите от всички съдилища в 
района ще продължат с усилията си към запазване на създадената 
много добра организация на работата по насрочване, разглеждане и 
приключване на делата, към запазване на постигнатата бързина и 
ефективност на правораздаване, към повишаване на професионалната  
квалификация на съдиите и служителите, уеднаквяване на практиката 
по приложението на материалните и процесуални закони с цел 
постигане на по-качествено правосъдие. 
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