
ДОКЛАД  
 

ЗА  ДЕЙНОСТТА НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ 
 

АПЕЛАТИВЕН СЪД И НА ОКРЪЖНИТЕ И  
 

РАЙОННИТЕ 
 

СЪДИЛИЩА ОТ СЪДЕБНИЯ РАЙОН 
 
 
 
 

През 2008 година Великотърновският апелативен съд е 
осъществявал правораздавателната си дейност на територията от 18270,1 
кв. км, представляваща 16,47% от територията на страната  и включваща   
Великотърновска, Габровска, Ловешка, Плевенска и Русенски 
административни области / 41 общини с 49 градове и 998 села/, в 
съответствие с цялостната конституционна, законова и подзаконова 
нормативна уредба, наказателната политика на държавата, ангажиментите 
на Република България като член на Европейския съюз, международните 
актове и Плана за действие по показателите за напредък в областта на 
съдебната реформа и борбата с корупцията и организираната престъпност , 
като е разглеждал въззивни наказателни, граждански и търговски дел, 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 2008 г. бе насочена към отстояване на доброто име на 
българския съд,  утвърждаване на новите стандарти в правораздаването, 
гарантиране на гражданите на бързо и ефективно съдопроизводство.  

Ръководени от посочените принципи и цели, съдиите от 
Великотърновския апелативен район, в навечерието на 130-годишнината 
от приемането на Търновската конституция, отчитат следните резултати в 
дейността си през 2008 год.:  

През отчетната година  Великотърновският апелативен съд 
отбеляза първия си юбилей – десет години от възстановяването му като 
един от петте центъра на въззивното съдопроизводство в България. 

Този юбилей бе отбелязан по подобаващ начин и тържествена 
обстановка в музей „Възраждане и Учредително събрание”. Гости на 
тържеството бяха ръководители на съдебната система, конституционни 
съдии, много колеги от цялата страна, както и представители на 
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държавната и общинска власт от Велико Търново, научни работници в 
областта на правото.  

Във връзка с този юбилей колективът на съда издаде специална 
книга – албум, в която бе описана историята на този вид съдилища в 
страната, както и конкретно нашата дейност.  

Изработихме и юбилеен вимпел, който бе връчен за първи път на 
вече пенсионирани съдии. 

През отчетната година Апелативен съд - В.Търново разви активна 
международна дейност.  

На 20.05.2008г. в гр. В.Търново бе на посещение министърът на 
правосъдието на Райнланд-Пфалц, Германия, г-н д-р Хайнц–Георг 
Бамбергер.  

На среща със съдиите от Апелативен съд В.Търново Д-р Бамбергер 
изнесе лекция на тема „Медиацията в наказателното производство”. След 
лекцията се проведе дискусия по темата като българските съдии споделиха 
опита си в прилагане на медиацията. В дискусията взеха участие и 
представители на сдружение с идеална цел „Център по медиация- гр. 
В.Търново”. Изводът, който се наложи като резултат от дискусията бе, че 
са положени основите на практическото прилагане на медиацията, най-
вече при решаване на търговските спорове. По време на срещата с д-р 
Бамбергер изразих желанието на съдиите от Апелативен съд за 
установяване на контакти и партньорство с Върховния областен съд на 
Кобленц. Като първа крачка в партньорството, г-н Бартц, председател на 
Върховния областен съд в гр. Кобленц и член на Конституционния съд на 
Райнланд- Пфалц, покани съдии от апелативния съд да посетят в периода 
3-5 ноември 2008г Кобленц. По време на визитата в Кобленц обсъдихме 
възможностите за по-нататъшна интензивност на контактите, включително 
и подписване на Споразумение за съдебно партньорство между двете 
съдилища, чието подписване предстои в близките дни.. Проведохме 
работни срещи като домакините ни запознаха с устройството и 
компетентността на съдилищата в Кобленц. От наша страна бяха запознати 
също с устройството на съдебната система в България. В дискусиите бе 
обсъждано и изпълнението на Европейската заповед за арест и основните 
положения в Досъдебното и Съдебното производство по българския НПК. 
Съответно колегите ни запознаха с техния наказателен процес. Отправили 
сме покана до г-н Бартц и двама съдии да посетят гр. В.Търново. Поканата 
е приета, като в периода 21-24 юни 2009г, г-н Бартц, придружен от съдиите 
Томас Грюневалд и Тобиес Еизерт ще посетят В.Търново.  

През отчетната година се задълбочи сътрудничеството между 
Апелативен съд В.Търново и Германската фондация за международно-
правно сътрудничество със седалище Бон. В периода 05-06.06.2008г., в 
курорта Вонеща вода, се проведе Българо-германски семинар на тема 
„Компютърна престъпност, пране на пари, отнемане на незаконно 
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придобити печалби и имущество”. В семинара взеха участие 50 съдии от 
всички степени съдилища в апелативния район. В рамките на това 
сътрудничество предстои да се проведат в гр. В.Търново Българо-
германски работни срещи както следва: на 2-3.04.09г на тема” Влияние на 
Общностното право върху националното гражданско право, практическо 
прилагане, преюдициално производство пред Съда на ЕО” като в срещата 
ще вземат участие 25 съдии  от Апелативния район, разглеждащи 
граждански дела. На 6-7.04.09г, втора работна среща, в същия формат, 
предназначена за съдии, разглеждащи наказателни дела, на тема: „ 
Влияние на Общностното право върху националното наказателно право, 
практическо прилагане, преюдициално производство пред Съда на ЕО”. 
Организатор на тези семинари е Апелативен съд. 
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ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 
 

Брой на делата за разглеждане 
 
През отчетната 2008 г. в Апелативен съд В. Търново са постъпили 

общо 1103 наказателни, граждански, търговски в това число и 52 
касационни трудови дела срещу  1163 наказателни, граждански, търговски 
и касационни трудови дела през 2007г. и  1050 наказателни, граждански и 
търговски дела през 2006г., Констатираният спад в броя на делата е 
резултат на намаленото в сравнение с предходната година постъпление на 
касационните трудови дела- едва 52 срещу 219 дела през 2007г. и 
незначително намаленото постъпление на наказателни дела. 

Влизането в сила от 01.03.08г на новия ГПК и въведените нови 
процедури по движение на делата и размяна на книжата, които на практика 
удължават срока на производството в първата инстанция, също оказа 
влияние върху постъплението на граждански и търговски дела като на 
практика през отчетната година апелативният съд продължава да 
разглежда дела образувани при действието на стария ГПК. 

Пред апелативния съд през отчетната година са стояли за 
разглеждане 1208 дела. 

В края на 2008г са останали несвършени 82 дела 
Изразено в проценти, съотношението между останали несвършени 

дела в края на  отчетния период и постъпилите през отчетната годината 
дела за разглеждане е 7,43%, което е изключително добър показател за 
работата на съда. 

 
Наказателни дела:  
В началото на отчетния период останали несвършени въззивни 

НОХД са 15 бр., по голямата част от които са постъпили в съда след 
01.12.07г, поради което технически не биха могли да се насрочат и 
разгледат до края на календарната година.  ЧНД- ІІ инст. и ЧНД по чл. 243 
от НПК висящи няма.  

По 102 ВНОХ дела въззивното производство е инициирано по 
жалби, а по 41 дела по протести. 

Постъпили са ВНОХД – 143,  ЧНД-  ІІ инст. – 146 и по чл. 243 
НПК- 31 дела. Постъплението на въззивни наказателни дела след 
констатирания спад в сравнение с 2006г, понастоящем бележи тенденция 
на устойчивост-  2006г- 168 и 2007г- 148 дела, за отчетната са постъпили 
143 бр. Причините за констатирания спад в постъплението на ВНОХД се 
разкриват от докладите на председателите на окръжните съдилища, а 
именно, че голям е относителният дял на прекратените 
първоинстанционни производства на осн. чл. 24 ал. 3 НПК поради 
одобрено споразумение, както и в резултат на производството по Глава 27 
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от НПК, когато в значително редки случай страните обжалват размера на 
наложеното наказание. 

ЧНД- ІІ инстанция  през годината са постъпили 146 дела. При този 
вид дела, за тригодишния период на сравнение се констатира устойчивост 
на постъплението през последните две години. Увеличеното постъпление 
на делата от този вид през 2006г се дължи на постъпилите инцидентно и 
разгледани значителен брой дела по производства, свързани с екстрадиция 
на български граждани за извършени от тях престъпления в Република 
Италия, поради което неправилно ще е ако се приеме, че е налице спад в 
постъплението им. 

Незначително е намалено постъплението на ЧНД по чл. 243 НПК- 
от 36 през 2007г, на 31 дела през 2008г., но в сравнение с 2006г е увеличен 
броят им 2 дела. 

В наказателното отделение, по окръжни съдилища, стоящи за 
разглеждане несвършени въззивни НОХдела в началото на отчетния 
период и новопостъпилите дела са както следва: 

- Окръжен съд Велико Търново – 1 дело и новопостъпили дела – 26 
бр., общо дела за разглеждане – 27 бр. 

- Окръжен съд Габрово –  новопостъпили дела – 8 бр., за разглеждане 
8 бр. 

- Окръжен съд Ловеч – 2 бр. и новопостъпили - 19 бр., общо дела за 
разглеждане 21 бр. 

- Окръжен съд Плевен – 3 бр. и новопостъпили 60 бр., общо дела за 
разглеждане – 63 бр. 

- Окръжен съд Русе – 9 бр. и новопостъпили – 29 бр., общо за 
разглеждане – 38 бр. 

На осн. чл. 43 от НПК за разглеждане е постъпило 1 дело на 
Шуменския окръжен съд. 

През отчетната година председателят на В.Търновският апелативен 
съд е дал разрешение за използване на специални разузнавателни средства 
в два случая. Използването на същите е прекратено. Не са изготвени 
веществени доказателствени средства. 

Като се съпоставят постъпилите въззивни наказателни общ 
характер дела през 2008г, с оглед повдигнатите обвинения, в низходяща 
градация, постъпилите ВНОХ дела са: по Глава втора - престъпления 
против личността 52 дела, в т.ч 31 за убийство, 14 дела по чл. 123 и чл. 124 
НК и 3 дела за разврат. В сравнение с постъплението през 2007г, когато са 
били 40 дела, в т.ч. 26 за убийство, 6 дела по чл. 123 и чл. 124 НК, 3 бр. за 
отвличания и противозаконно лишаване от свобода и 5 дела за разврат 
независимо, че продължават да заемат най-голям относителен дял, като 
бройка постъпление са увеличени чувствително. Второ място продължават  
да заемат делата по Глава 11- Общоопасни престъпления- 38 срещу 39 за 
2007г, в т. 1 дело по чл. 330 НК, 34 дела за престъпления по транспорта и 3 
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дела за престъпления против народното здраве- чл. 354-а НК. На трето 
място по постъпление продължават да бъдат делата по Глава V- 
престъпления против собствеността-30 бр.които са намалели с 3 в 
сравнение с 2007г., когато са били  33 дела. Разпределени по видове са: 26 
дела за квалифициран грабеж по чл. 199 НК, 3 дела за присвоявания, 1 
дело за изнудване по чл. 214 НК. Дела по чл. 212 НК не са постъпвали.. 
Четвърто място заемат постъпилите дела за престъпления по Глава VІІ- 
престъпления против данъчната и осигурителната система- 12 дела, 
следвани от тези по Глава VІІІ- престъпления против дейността  на 
държавните органи и обществени организации- за 2008г- 8 дела срещу 16 
дела за 2007г. Видно е, че постъплението на този вид дела е намалено 
наполовина, но в частност делата за подкуп бележат устойчивост- по 7 бр. 
Шесто място по постъпление и през настоящата година продължават да 
заемат делата по Глава VІ- Престъпления против стопанството- 3 бр. , 
независимо от обстоятелството, че в сравнение с предходната 2007г 
постъплението им е намаляла наполовина. През отчетната 2008г не са 
постъпвали дела по Глава Х- Престъпления против реда и общественото 
спокойствие. 

В сравнение с предходната година, постъплението наказателни  
дела за престъпления по Глава втора  от НК – Престъпления против 
личността бележи значителен ръст. Като цяло престъпленията против 
дейността на държавните органи и обществени организации са отстъпили 
четвъртото място на тези против данъчната и осигурителна система.. 

Прогресивното намалено постъпление на дела за престъпления 
против народното здраве в сравнение с 2006г, когато са били 32, се 
обяснява с промяната на подсъдността за престъпленията с предмет 
наркотични вещества.  

Независимо от обстоятелството, че голяма част от делата, свързани 
с престъпленията по транспорта приключват в първата инстанция със 
споразумение или съдебното следствие в първата инстанция преминава по 
реда на Глава 27 от НПК, постъплението на делата от този вид, за три 
годишния период на сравнение бележи абсолютна устойчивост. 

Влияние върху постъплението на наказателните дела във 
въззивната инстанция оказва и приложението на Глава 27 от НПК, където 
по изключение се обжалва размера на наложеното наказание. 

Структурата на стоящите за разглеждане ЧНД-ІІ инст., по съдилища 
е следната: останали несвършени от предходния период  от този вид няма, 
а постъплението е следното: от ВТОС- 40, от ГОС- 17, от ЛОС- 30, от 
ПлОС- 52 и от РОС- 38 дела. Или всичко ЧНД-ІІ инст. за разглеждане 177 
дела, които са с 1 дело по-малко в сравнение с 2007г. 

Най-голям относителен дял от ЧНД-ІІ инстанция заемат 
производствата по чл. 64 ал.7 и чл. 65 ал.8 от НПК, съответно 29 дела и 42 
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дела. Останалите 5 бройки включват дела за кумулация, производства във 
връзка с изпълнение на ЕЗА и др.  

Най-голям относителен дял от постъпилите за разглеждане 
наказателни дела заемат тези от ОС-Плевен следвани от ОС-Русе. 

Съотношението между останалите несвършени наказателни дела в 
началото на отчетния период и новообразуваните е 4,68 %. А 
съотношението между останалите несвършени наказателни дела в края на 
отчетния период и стоящите за разглеждане през този период наказателни 
дела, е 3,88 %. Тези цифри сочат на безспорно повишаване бързината на 
правораздаване в сравнение с предходната година, когато по първия 
показател съотношението е било 8,9%, а по втория – 4,24 %. 

 
Граждански дела:  
В началото на отчетния период са останали несвършени разгледани 

от гражданско и търговско отделение на съда общо 90 бр., от които 
въззивни граждански дела са 37бр., въззивни търговски 44 бр., въззивни 
частни 1 бр. и касационни трудови дела – 8 бр. От тях в съда след 
01.12.08г. са постъпили 26 бр., което е довело практическо да 
невъзможност те да се насрочат и приключат със съдебен акт до края на 
календарната 2008г. Висящи фирмени и частни дела не са останали за 
решаване за 2009г. 

Постъпили са ВГРД -197 бр., ВТД -177, ВЧГРД – 351, КД – 52 и 
разгледани жалби за бавност 6, или общо постъпили за разглеждане 
въззивни граждански дела през отчетния период са 783 броя.  

В сравнение с общо постъпилите през 2006г. 640 въззивни 
граждански, търговски, фирмени и частни дела постъплението през 2008г. 
е увеличено със 143 бр. или 22%. При съпоставяне с общия брой 
постъпили дела през 2007г. 839 бр./ с касационните трудови/ с 
постъпилите през 2008г, следва да се отчете, че през 2007г. са постъпили и 
разгледани на основание § 2 ал.4 от ГПК касационни граждански дела 219 
бр. С оглед на това през 2008г. е налице запазване на постъпленията на 
въззивни граждански и търговски дела. Налице е увеличение на 
постъпилите  въззивните частни  граждански дела като през 2007г. те са 
били 254 бр., а през 2008г. - 351 бр.  

Причините за увеличеното постъпление на въззивните частни 
граждански дела е увеличения брой частни жалби против актове по 
обезпечение на иска. Това е обосновано от разпоредбата на чл.390 от ГПК 
в сила от 01.03.08г. При действията на тази разпоредба са се увеличили 
частните жалби срещу определение на окръжните съдилища, с които са 
допуснати обезпечение на бъдещи искове, родовокомпетентни на тях. 
Увеличени са постъпленията и на частни жалби против актове на 
съдилищата по обжалвани действия на частни съдебни изпълнители, както 
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и от тези против отказите за вписвания, постановени от Агенцията по 
вписванията при действието на Закона за търговския регистър.  

Съотношението между несъвършените въззивни граждански и 
търговски дела в края   предходния период и новопостъпилите е 21,65% , а 
на останалите невършени в края на отчетния период и новопостъпилите е 
18,18%. 

С по-вече от 50%  е намаляло постъплението на жалбите за 
бавност: 15- за 2006г и 13 за 2007г и едва 6 бр. за 2008г. Резултатите по 
този показател сочат на извода, че все по-малко съдиите от окръжните 
съдилища дават повод на страните по делата да подават оплаквания за 
неоснователно забавяне хода на делото. 

Съотношението между несъвършените ЧГр.дела-ІІ в края   
предходния период и новопостъпилите е 0,28% , такова е и процентното 
съотношение на останалите невършени в края на отчетния период и 
новопостъпилите  ЧГр.д- ІІ инст. 

В гражданското отделение, по окръжни съдилища, стоящи за 
разглеждане несвършени въззивни дела в началото на отчетния период и 
новопостъпилите дела са както следва: 

- Окръжен съд Велико Търново – 11 бр. и новопостъпили дела – 106 
бр., общо дела за разглеждане – 117 бр. 

- Окръжен съд Габрово – 19 бр. и новопостъпили дела – 48 бр., общо 
дела за разглеждане 67 бр. 

- Окръжен съд Ловеч – 19 бр. и новопостъпили - 35 бр., общо дела за 
разглеждане 54 бр. 

- Окръжен съд Плевен – 17 бр. и новопостъпили 133 бр., общо дела 
за разглеждане – 150 бр. 

- Окръжен съд Русе – 23 бр. и новопостъпили – 104 бр., общо за 
разглеждане – 127 бр. 

През 2008г в гражданското отделение са постъпили Чгр.Д-ІІ инст. 
общо 351 дела, разпределени по окръжни съдилища както следва: ВТОС- 
113 бр., ГОС- 47 бр., ЛОС- 29 бр. ПлОС- 75 бр. и РОС- 87 бр. В началото 
на отчетния период е имало висящо 1 дело от този вид, постъпило от 
ВТОС. Или всичко Чгр.д.-ІІ инст. за разглеждане 351. В края на отчетния 
период е останало несвършено 1 дело от РОС.  

Съотношението между останалите несвършени общо граждански 
дела в началото на отчетния период и новообразуваните граждански дела е 
11,49 %. А съотношението между останалите от всички видове 
несвършени граждански дела в края на отчетния период и стоящите за 
разглеждане през този период граждански дела, е  7,9 % . Сравнението по 
този показател с 2007г, когато е бил 9,9 % разкрива по-добра бързина на 
правораздаване през отчетната година. 

През отчетната година са стояли за разглеждане въззивни 
граждански и търговски дела и касационни трудови дела общо 873бр., от 
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които въззивни граждански дела 234бр., въззивни търговски 221бр., 
касационни трудови дела 60бр., въззивни частни дела 352бр. и 6 бр. жалби 
за бавност. В сравнение с 2006г., когато са стояли за разглеждане общо 732 
въззивни граждански, търговски и частни дела, постъплението е увеличено 
със 141 бр. През 2007г. са разгледани общо 914 бр. дела като следва да се 
отчете, че 219 от тях са касационни граждански дела, образувани по 
действалата до 1.03.2008г. разпоредба на §2 ал.4 от ГПК. 

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 – 35 бр. В сравнение с 
разгледаните през 2006г. – 21 бр. и през 2007г. – 32 бр. дела на това 
основание, е налице трайно увеличение. На второ място са исковете по 
чл.55-59 ЗЗД –за неоснователно обогатяване - 32 бр., срещу 13 бр. за 2006г. 
и 24 бр. за 2007г.  Тенденция на намаление бележи броят на делата за 
разглеждане по исковете на основание чл.1 и чл.2 от Закона за 
отговорността на държавата и общините за вреди, които са 29 бр., при 28 
бр. за 2006г. и 36 бр. за 2007г. Увеличен е броят на установителните искове 
по чл.254 ГПК във вр. с чл.97 ГПК – 15 бр., срещу 4 бр. за 2006г. и 6 бр. за 
2007г. Следващо място заемат исковете по Семейния кодекс за 
установяване и оспорване на произход – 14 бр., като броят им в сравнение 
с 2006г., когато са разгледани 9 бр. дела и през 2007г. - 1 бр., е значително 
увеличен. Исковете за собственост по чл. 108 ЗС са 11 бр. при 5бр. за 
2006г. и 4 бр. за 2007г. През 2008г. са постъпили и разгледани искове по 
изцяло новото производство, въведено с чл.28 от Закона за отнемане в 
полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност 
производство за конфискуване на имущество. – 4 бр.  

Общият брой на въззивни търговски дела бележи намаление през 
2008г., когато са разгледани 177 бр. в сравнение с 2006 г. - 208 бр. и с 
2007г. – 188 бр. Тенденцията на намаление се отразява и на броя дела по 
различни основания. От разгледаните в открито съдебно заседание 
въззивни търговски дела най-голям дял имат делата на основание чл.79 
ЗЗД – искове за обезщетение за неизпълнение на договор – 39 бр., при 148 
бр. за 2006г. и 42бр. за 2007г. Исковете по чл.74 ТЗ за отмяна на решенията 
на общите събрания на търговски дружества са 15 бр., при 21 бр. за 2006г. 
и 15 бр. за 2007г. Исковете по чл. 646, чл.694 ТЗ, свързани с 
производството по несъстоятелност – 11 бр., при 12 бр. за 2006г. и 6 бр. за 
2007г.  

Намаляло е постъплението на въззивни фирмени дела за 
разглеждане на жалби против откази за вписване на обстоятелства в 
Търговския регистър, което се обосновава с влизане в сила на Закона за 
Търговския регистър. През 2008г. са стояли за разглеждане 11 бр. фирмени 
дела, при 21 бр. за 2006г. и 28 бр. за 2007г. 
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През отчетния период пред апелативния съд са стояли общо за 
разглеждане 1208 дела срещу  1267 дела за 2007г и 1175 дела през 2006г. 
Сравнението показва, че е налице незначително намаление на броя на 
делата за разглеждане през 2008г, което се дължи на обстоятелството, че 
престана да действа разпоредбата на § 2 ал. 4 от ПЗР на ГПК вследствие на 
което не постъпват касационни трудови дела, както и на незначително 
намаленото постъпление на наказателни дела. 

 
 

Дела за разглеждане в Апелативен съд Велико Търново 
 

  
В гр. 
дела 

Кас. 
Тр. 
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 Общо 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9
2006 471 0 0 246 15 199 215 29 1175
2007 427 219 0 255 13 175 142 36 1267
2008 234 60 221 352 6 158 146 31 1208
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Брой на свършените  дела  
 
 От стоящите за разглеждане 1208 дела, са свършени 1126 дела. 

През отчетната година са постъпили за разглеждане 1103 дела. 
Съотношението между постъпилите и свършените дела е 102,08%, което 
означава, че през отчетната година броят на свършените дела е по-голям от 
броя на новопостъпилите в сравнение с предходната 2007г, когато броят на 
свършените дела е бил равен на този на постъпилите. А относителният дял 
на несвършените дела в края на отчетния период към новопостъпилите е 
7,43% - приблизително с два пункта по-добър резултат в сравнение с 
2007г, когато е съставлявал 9,0 %. В тримесечен срок са свършени 1010 
дела, което съставлява 90% от всички дела за разглеждане. При сравнение 
с 2007г, когато в тримесечен срок са свършени 1020 дела- 88% и през 
2006г, когато са  902 дела-  84 %,  се констатира стабилна тенденция за 
увеличаване бързината на правораздаването. Безспорно като цяло 
бързината на правораздаване през настоящата отчетна година е увеличена 
с шест пункта спрямо 2006г. 
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НПК Общо

  1 2 3 4 5 6 7 8 9
2006 397 0 0 245 15 172 213 29 1071
2007 346 211 0 254 13 160 142 36 1162
2008 201 60 186 351 6 145 146 31 1126
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Важен момент в дейността на съдилищата е срочността на 
решаване на делата. Не може да не се отбележат със задоволство 
резултатите, постигнати от апелативния съд по този показател. Видно от 
приложената таблица, за петгодишен сравнителен период, апелативният 
съд е увеличил бързината на правораздаване през 2008г. 3,33 пъти в 
сравнение с 2003г. Така през 2007г. едва 27% от свършените дела са били в 
тримесечен срок, през 2004г- 71,37%,  през 2005г.- 80,03%,  през 2006г.- 
84%, през 2007г.- 88%, а през 2008г. този процент е 90. Този изключително 
добър резултат е плод на усиления труд и професионализъм на колегите 
съдии и служителите на съда, както и резултат на извършената през 2004г. 
реорганизация в дейността на съда по образуването, насрочването и 
движението на делата. 

 
 
 
 
 
 
 
 



СВЪРШЕНИ ДЕЛА ОТ АПЕЛАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
ЗА ПЕРИОДА 2003-2008 ГОДИНА 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 
  3м срок 3м срок 3м срок 3м срок 3м срок 3м срок 
  Общо бр. % Общо бр. % Общо бр. % Общо бр. % Общо Бр. % Общо Бр. % 

В гр.д 377 58 15% 363 166 45% 443 241 54.40% 397 263 66% 557 436 78% 261 201 77% 
В. т.д - - - - - - - - - - - - - - - 186 138 74% 

В ч.гр.д. 570 5 1% 355 255 72% 270 270 100% 245 245 100% 254 254 100% 351 351 100% 
Ж.Б. 40 незабавно 33 незабавно 26 незабавно 15 незабавно 13 незабавно 6 незабавно 

ВНОХд 102 82 80% 124 111 89.50% 159 145 91% 172 138 80% 160 139 87% 145 137 94% 
ВЧНд 161 158 98% 208 208 100% 184 184 100% 242 242 100% 178 178 100% 177 177 100% 
Общо 1250 343 27% 1083 773 71.37% 1082 866 80.03% 1071 902 84% 1162 1020 88% 1126 1010 90% 

Свършени дела в 3 м.срок

27.00%

71.37%

80.03%
84.00%

88.00% 90.00%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

2003 2004 2005 2006 2007 2008

 

 13 



 14 

 



Граждански и търговски дела  
От разгледаните въззивни граждански дела 234 бр. са свършени 201 

бр. дела, а от тях в тримесечния срок – 145. Това съставлява 72 % от 
свършените дела. В сравнение с предходната 2007 г. бързината на 
правораздаването се е увеличила с 4 %, а в сравнение с 2006 г. с 6 %. От 
стоящите за разглеждане въззивни търговски дела и фирмени дела 221 бр., 
са свършени 186 бр.дела, а от тях в тримесечния срок – 138. Това 
съставлява 74 % от свършените дела. От стоящите за разглеждане 
касационни трудови дела 60 бр., са свършени 60 бр.дела, а от тях в 
тримесечния срок – 56 - 93 % от свършените дела. 

През отчетния период са приключили 351 бр. въззивни частни дела 
и 6 бр. жалби за бавност. Останало е несвършено в края на 2008г. 1 бр. 
въззивно частно гражданско дело. Всички въззивни частни дела са 
свършени в тримесечния срок от образуването им, което е 100% от 
разгледаните дела. 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 са показали висок професионализъм 
при разглеждане на делата. Извършили са всички действия за 
своевременното насрочване, разглеждане и приключване със съдебен акт 
на възложените им дела в срок. Констатира се в сравнение с предходните 
2006г. и 2007г. увеличение на бързината на приключване на 
производствата.  

През 2008г. са свършени 201 граждански дела, от които 145 в срок 
до три месеца, което представлява 72 %. от свършените дела. Прекратени 
са 15 бр. въззивни граждански дела. Причините за прекратяване на 
производството по делата са - оттегляне на жалбата или оттегляне на 
предявения иск, обезсилване на решението на първоинстанционния съд и 
връщането му за ново разглеждане от друг състав поради произнасяне по 
непредявен иск. Следва да се отчете завишаване на броя на обезсилените 
решения на първоинстанционните съдилища поради неизвършване от тях 
на действия по определяне на правилната квалификация на предявения 
иск.  

Приключили са 186 въззивни търговски дела, от които 138 в срок 
до три месеца, което представлява 74 %. Прекратени са 14 въззивни 
търговски дела . Освен по изложените за въззивните граждански дела 
причини, търговските дела са прекратявани и връщани на 
първоинстанционния съд поради невписване в диспозитива на решението, 
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че то е постановено при участието на трето лице помагач – указание, за 
което е дадено в редица отменителни решения на Върховен касационен 
съд на РБ. 

Касационните трудови дела свършени през 2008г. са 60 бр., от 
които 55 бр. със съдебен акт по същество и 5 бр. са прекратени. 
Свършилите дела в срок до три месеца са 56 дела или 93 %. Прекратените 
касационни дела в повечето случаи са поради предявяване на касационната 
жалба след 01.03.08г., от която дата разглеждането на касационни жалби 
по трудови дела е от компетентността на Върховен касационен съд на РБ.  

Въззивни частни дела приключили със съдебен акт по същество в 
тримесечния срок са 330 бр. и 6 бр. жалби за бавност и прекратените 
въззивни частни дела са 21 бр. В повечето случаи производството по 
делата е прекратено и частните жалби са оставени без разглеждане поради 
недопустимостта им, като е прието, че постановените съдебни актове не 
подлежат на въззивно обжалване. Следва да се отчете, че 
първоинстанционните съдилища безкритично вписват във всички 
определения независимо от това дали те слагат край на производството 
или не, че подлежат на обжалване пред въззивния съд. 

Извън тримесечния срок са решени 104 дела., от които въззивни 
граждански 49 бр. и въззивни търговски 48 бр. и касационни граждански 7 
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 Лидия Чобанова -  5  въззивни 
граждански дела, 6  въззивни търговски дела и 1  касационно гражданско 
дело; докладчик Пенка Китанова -  3 въззивни търговски дела и 6  
въззивни граждански дела; докладчик Златка Петкова -  6  въззивни 
граждански дела, 6 въззивни търговски дела и 1 касационно гражданско 
дело; докладчик Поликсена Георгиева - 7 въззивни търговски дела, 6 
въззивни граждански и 1 касационно дело; докладчик Даниела 
Делисъбева-   8  въззивни граждански дела и 3 въззивни търговски дела; 
докладчик Илияна Попова - 7 въззивни граждански дела, 2 касационни 
дела и 6 въззивни търговски дела; докладчик Бончо Бонев - 7  въззивни 
търговски дела, 7 въззивни граждански дела и 1 касационно дело; 
докладчик Христина Даскалова - 4  въззивни граждански дела, 1 
касационно дело и 9 въззивни търговски дела, докладчик Галя Маринова 
няма неприключили дела над тримесечен срок; докладчик Емануил 
Еремиев има 1 въззивно търговско дело, приключило над тримесечен срок 
– преразпределено от друг докладчик.  

Причините да се приключат делата над тримесечния инструктивен 
срок са следните: Не по вина на съда, делата са отлагани поради 
заболяване на страната и пълномощника й на основание чл.107, ал.2 от 
ГПК /отм./. Освен това при фактическа и правна сложност на много от 
делата и несвоевременно направените искания от страните за събиране на 
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нови доказателства, те са отлагани включително и за изслушване на 
експертизи. Във всички случаи, когато исканията за доказателства са били 
направени несвоевременно на виновната страна е налагана санкция по 
чл.65 ал.1 от ГПК /отм./. Част от делата са приключили няколко дни след 
изтичане на тримесечния срок. Тези производства са образувани преди 
съдебната ваканция и поради невъзможността да бъдат насрочени и 
разгледани по време на нея, се е допуснало изготвянето на съдебния акт и 
предаването му в деловодството да стане след изтичане на инструктивния 
срок.  

По свършените въззивни дела /граждански, търговски, фирмени и 
касационни/ през 2008г. са проведени 629 заседания. В сравнение с 2006 г., 
когато са проведени 713 заседания е налице намаление с 11,79%. В 
сравнение  с 2007г., когато са проведени 816 заседание е налице намаление 
с 22,92 %. При разгледани в открито заседание 515 дела следва да се 
направи извода, че в голямата си част делата са решавани в едно съдебно 
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 31.12.2008г. са останали несвършени 69 бр. В сравнение с 
2006г., когато са били 75 дела и в сравнение с 2007г., когато са били 90 
дела е налице намаление, съответно 8% за 2006г. и 23,33% за 2007г. Следва 
да се има предвид, че през 2008г. има увеличение на разгледаните дела, т.е. 
съдиите са работили и свършили повече дела в сравнение с предходните 
години. Освен това 25 от несвършените дела са образувани след 
01.12.2008г.и не е било възможно насрочването им и приключване до края 
на годината. 

От решените с акт по същество 413 бр.  въззивни дела /граждански, 
търговски, фирмени и касационни/, 222 дела са приключили с резултат 
решението потвърдено, т.е. 53% от ревизираните актове на 
първоинстанционните съдилища. Изменени отчасти са 93 дела. В повечето 
случаи се е достигнало до изменение на решението на 
първоинстанционния съд, поради поискани от страните и събрани от 
въззивния съд нови доказателства, включително и експертизи. По 67 дела 
решението е изменено изцяло и е постановено ново решение. По тези дела 
са направени нови правни изводи от въззивния съд, като е приета 
установената от окръжните съдилища фактическа обстановка. По 31 дела 
решението е обезсилено. Тези дела представляват 7,50% от решените с акт 
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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 въззивния контрол на решенията на окръжните 
съдилища от района на Апелативния съд води до извода, че през отчетната 
2008г. съдиите от окръжните съдилища са изпълнявали стриктно и 
отговорно задълженията си по своевременно разглеждане и приключване 
на производствата, по пълното и всестранно изясняване на фактическата 
обстановка по тях, постановявали са в срок в по-голяма част изцяло 
законосъобразни и обосновани съдебни актове. 

От разгледаните 358 въззивни частни граждански дела са 
приключили със съдебен акт по същество 336 и 21 дела са прекратени. В 
по-голямата си част определенията на първоинстанционните съдилища са 
потвърждавани.  

През 2008г. са проверени постановени актове от Великотърновския 
окръжен съд, както следва - 101 решения по същество и 113 определения. 
От тях са оставени в сила решенията по 40 дела, изменени отчасти 
решенията по 29, изменено изцяло и постановено ново решение 10 дела. 11 
съдебна акта са обезсилени и производството е прекратено. По голям брой 
от разгледаните частни жалби определенията са потвърдени. По част от 
делата частните жалби са оставени без разглеждане поради 
недопустимостта им.  

От проверените през 2008г. 58 съдебни решения и 47 определения, 
постановени от Габровския окръжен съд, са оставени в сила 30 решения, 
10 решения са изменени отчасти, 9 изменени изцяло и постановено ново 
решение. По 4 дела решението е обезсилено и производството по делото е 
прекратено.  

През 2008г. са проверени 51 решения и 29 определения на 
Ловешкия окръжен съд. От решенията 32 са оставени в сила, 8 изменени 
отчасти, по 6 решението е изменено изцяло и постановено ново, а по 3 
решението е обезсилено. 

През 2008г. са проверени съдебни актове, постановени от 
Плевенския окръжен съд – 127 решения и 76 определения. От тях са 
оставени в сила решенията по 70 дела, изменени отчасти са по 18 дела, 
изменено изцяло с постановяване на ново решение – 24 и по 8 дела 
решението е обезсилено и производството по делото е прекратено.  

По разгледаните жалби против 110 решения и 86 определения на 
Русенския окръжен съд, въззивният съд е оставил в сила решенията по 50 
дела, изменил е отчасти решенията по 28. По 18 дела решенията са 
изменени изцяло и е постановено ново по съществото на спора. По 5 дела 
решенията са обезсилени и делото е върнато за ново разглеждане от друг 
състав.  
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След извършване на преценка на резултатите от въззивния контрол 
на решенията по граждански, търговски, фирмени и касационни дела се 
установи, че с най-добър показател на работа - потвърдени съдебни актове 
е Ловешкият окръжен съд с 62.74%, като следва да се отчете, че той е с 
най-малък брой постъпили жалби срещу решения. След него е Плевенския 
окръжен съд с 55,11%, като този съд е с най-голямо постъпление на жалби 
срещу решения. На следващо място е Габровският окръжен съд със 51,72% 
потвърдени съдебни актове сравнени със свършените дела. Следва 
Русенския окръжен съд с 45,45% и на последно място е Великотърновския 
окръжен съд с 39,60%. 

 
 
Наказателни дела : 
От стоящите за разглеждане 158 въззивни наказателни общ 

характер дела, са свършени 145 дела, а от тях в тримесечен срок от 
образуването до изготвянето на съдебния акт- 137 дела. Това съставлява 94 
% от свършените дела. В сравнение с предходната 2007година, бързината 
на правораздаване е увеличена със 7%, а в сравнение с 2006г е увеличена с 
14 %. Цитираните цифри обосновават възходяща градация в бързината на 
правораздаване по този вид дела. 

През отчетния период са 146 ЧНД-ІІ инст. Всички дела от този вид 
са свършени в тримесечен срок от образуването- 100 % със съдебен акт по 
същество. В останалите две години от сравнителния период резултатът е 
същия- 100 %. 

По чл. 243 от НПК са разгледани 31 дела, които са свършени в 
тримесечния срок, с акт по същество, което съставлява 100%. Такъв е и 
резултата за 2007 и 2006г. 

Въззивни наказателни общ характер дела  приключили със съдебен 
акт по същество са 144 дела, от които  137 в срок до три месеца, което 
представлява 94% . По статистика се отчита тримесечен срок, но следва да 
се има предвид, че по-голямата част от тези дела са насрочени, разгледани 
и е изготвен съдебния акт в срок по-малък от два месеца.  

Извън тримесечният срок са решени 8 дела, чиито брой е значително 
по малък в сравнение с 2007г., когато се били 20 дела. Разгледана по 
съдии, статистиката сочи следното: докладчик съдия Чобанова- ВНОХД № 
236/07г – 6м 7д- отлагано веднъж за изслушване заключение на 
експертиза, а след това отсрочвано поради продължително заболяване на 
докладчика; докладчик Ванев: ВНОХД № 254/07г- 3м 14д- два пъти 
отсрочвано поради нередовно призоваване на страни и за назначаване на 
служебен защитник; докладчик Жеков:  ВНОХД№ 179/08- 3м 25д – 
отложено за разпит на свидетели във въззивната инстанция;  ВНОХД № 
116/08- 4м 25д- допуснато изслушване на експертиза, несвоевременно 
изготвяне и представяне на заключението в срока по чл. 149 ал. 3 от НПК; 
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докладчик Тошев:  ВНОХД № 51/07г.с обвинение за ПТП- 1г 4 м 25 дни- 
особеното тук е, че протоколът за оглед на местопроизшествието е 
изключен от доказателствения материал като негодно доказателствено 
средство по причина, че не са участвали в това процесуално действие 
поемни лица. На това основание бяха изключени и заключенията на 
изслушаните АТЕ като почиващи на констатациите в огледния протокол. 
На практика въззивното производство по това дело се разви като чисто 
първоинстнационно защото освен преразпита на тримата свидетели по 
делото, се наложи събиране на доказателства, включително и от 
застрахователни компании, на база на които доказателства, назначената 
повторна тройна АТЕ да даде заключението си. Наред с това, четири пъти 
е отлагано заседание по делото поради не изготвяне на заключението на  
повторната тройна АТЕ. Едно съдебно заседание е отложено поради 
заболяване на апелатора-подсъдим, а също така и едно заседание е 
отложено поради обстоятелството, че защитникът на подсъдимия адв. 
Мишев съвсем безпричинно не влезе в съдебната зала, независимо от 
обстоятелството, че стоеше пред нея, за което съответно бе глобен. От 
изложеното е видно, че този процес се е проточил във времето по 
независещи от съда причини. ВНОХД № 227/07- 7м 4д- веднъж отсрочено 
поради служебна ангажираност на защитника и четири пъти поради 
несвоевременно изготвяне и представяне по делото на повторна тройна 
АТЕ; ВНОХД№ 182/08- 3м 25 дни- отложено веднъж поради 
продължително заболяване на апелатора-подсъдим, които е изявил 
желание да участва лично в процеса. ВНОХД № 210/08г- 4м 22д- 
заседанието по делото е било насрочено за 29.09.08г., когато в съдебно 
заседание съдът е уважил искане на подсъдимия за изслушване на 
повторна АТЕ, което е наложило отлагането за друга дата след по-
продължителен период от време; докладчик Трифонов : ВНОХД № 
156/08г- 6м 21 дни, като единствената причина за просрочието е събиране 
на доказателства във въззивната инстанция. 

Съдиите Неделчева, Петкова, Стоянова и командированата от ОС-
В.Търново Мая Маркова  от насрочените и решени въззивни наказателни 
общ характер дела, нямат такива, които да са извън тримесечния срок. 

В заключение, видно е, че в три от общо осемте случая забавата е не 
е повече от месец и се дължи на отлагането им поради заболяване на 
подсъдим, който желае да присъства на съдебното заседание пред 
въззивната инстанция или на неявяване на надлежно упълномощен адвокат 
поради „заболяване” или служебна ангажираност по друго дело, от чиято 
правна помощ подсъдимият не се отказва, упълномощаване на защитник 
само за една инстанция или на откриване на съдебно следствие пред 
въззивната инстанция за събиране на нови доказателства или изслушване 
на експертиза. Характерно за тези дела е, че в повечето случай 
подсъдимите са с мярка за неотклонение по лека от „задържане под 
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стража” и злоупотребяват с правата, дадени им от закона. Тук е мястото да 
отбележа, че почти по всяко трето ВНОХ дело се  открива съдебно 
следствие за събиране на нови доказателства пред въззивната инстанция, и 
най вече за изслушване заключение на повторни тройни, а в някои случаи 
и петорни АТЕ, на съдебно-медицински експертизи от републикански 
специалисти по психиатрия, поради което по обективни причини тези дела 
не могат да приключат в тримесечния инструктивен срок. Като неизяснени 
напълно от фактическа страна, вследствие на което и с неправилни правни 
квалификации се открояват делата с предмет ПТП, постъпващи от ОС-
Плевен и ОС-Ловеч. С цел отстраняване на констатирани слабости в 
работата на тези две съдилища, председателят на Апелативния съд 
разпореди да се организират съвместни съвещания с представители на 
съответните прокуратури за обсъждане на практиката на тези съдилища, 
така и на ВКС. В съвещанието, проведено в Окръжен съд гр. Плевен взе 
активно участие и съдията от апелативния съд Румян Жеков. 

Две са разгледаните ВНОХ дела с най-широк медиен и обществен 
интерес- ВНОХД № 87/08г с обвинение по чл. 343 ал. 1 б.”В” във вр. с чл. 
342 ал. 1 от НК, с подсъдима Етел Тейлър- гражданка на Обединеното 
кралство Великобритания и Северна Ирландия. ВТОС е постановил 
оправдателна присъда, която е потвърдена от апелативния съд. ВКС 
отмени въззивното решение и върна делото за ново разглеждане от друг 
състав на апелативния съд. Образувано е ВНОХД № 31/09г, с докладчик 
Тошев, насрочено за 09.03.09г. Обвинението по това дело е изначално 
грешно, тъй като на подсъдимата е предявено едно единствено нарушение 
на правилата за движение, каквото в действителност, видно от 
обстоятелствата по обвинението, тя не е допуснала. Допуснатото от нея 
нарушение на правилата за движение, което е в причинна връзка със 
съставомерния резултат е съвсем различно, но то не е предявено, а във 
въззивната инстанция не е допустимо изменение на обвинението. 

Второто дело, наблюдавано от ЕК и медиите, е ВНОХД № 156/08г, 
образувано по протест на ОП-Шумен и жалба на частния обвинител и 
граждански ищец, за проверка присъда, постановена по дело на ОС-
Шумен, известно като делото „Борилски”. Апелативният съд потвърди 
оправдателната присъда. По касационен протест и касационна жалба на 
частния обвинител, делото е изпратено във ВКС. 

По принцип, производствата по чл. 64 и чл. 65 от НПК, с 
обвиняеми румънски граждани и около 50% от тези производства, с 
обвиняеми български граждани, са обект на голям медиен и обществен 
интерес поради извършени шумни и показни арести. 

Дела с голям обществен интерес, които са решени през 2008г. и по 
които има влезли в сила вече присъди са: ВНОХД № 194/08г, с осъден 
Пламен Гинев от гр. Русе за убийство на сестра си и съпругата си; ВНОХД 
№ 100/08г с влязла в сила оправдателна присъда по отношение на Румен 
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Януаров, бивш Областен управител на Русе и зам. Областния управител 
Димитър Маринов; ВНОХД № 111/08 с осъден Иван Дупалов от гр. 
В.Търново; ВНОХД № 30/08г с осъден Петър Тонков, известен дедесар в 
района на гр. В.Търново; ВНОХД № 293/07г с осъдени Димитър Данчев, 
Метин Рамадан и Данаил Георгиев за причинена смърт на трима 
работници в цеха за боза в с. Божичен поради професионална 
непредпазливост; ВНОХД № 42/08 с осъдена Елена Абаджиева, главен 
архитект на гр. В.Търново; ВНОХД № 254/08, с осъдени осем лица за опит 
за контрабанда на цигари, сред които двама митничари от Свиленград- 
Тодор Баджаков и Иван Герджиков.; ВНОХД№ 307/07с осъдени лица Елка 
Владова, бивш началник на Агенция”Митници” и Димитър Попов, двамата 
от гр. София, за укриване на ДДС. 

ВНОХД № 106/08г- предмет на въззивната проверка бе присъдата 
постановена от Плевенския окръжен съд, с която Людмил Михайлов 
Георгиев и Руслан Николов Иванов, двамата изпълнителни директори на „ 
БЕТА” АД- Червен бряг и Николай Танев Кратунов, председател на 
ТСК”РИК” гр. Казанлък, са признати за виновни за присвояване на чужди 
вещи - възли и детайли за изделие - 2С1 -„Гвоздика", собственост на 
„БЕТА" АД, като присвояването е в особено големи размери и 
представлява особено тежък случай, както и за митническа контрабанда в 
особено големи размери, представляваща особено тежък случай / т.н. 
„Судански сделки”/. Въззивният съд констатира отстранимо грубо 
нарушение на процесуалните правила, допуснато на досъдебното 
производство, довело до абсолютно ограничаване правото на защита на 
тримата подсъдими- постановленията за привличане на тримата в 
качеството им на обвиняеми, в частта, в която съгл. чл. 219 ал. 3 т. 3 от 
НПК трябва да съдържат описание на деянието, за което се привличат и 
правната му квалификация, препращат към последващ прокурорски акт- 
обвинителния акт, поради което на осн. чл. 335 ал. 1 т. 1 от НПК отмени 
обжалваната присъда и върна делото на прокурора. 

Прави впечатление, че като че ли е практика при делата с 
фактическа и правна сложност, както и със значим обществен интерес, да 
се допускат на досъдебното производство грешки, касаещи както 
нарушаване правото на защита на обвиняемите, така и пропуски отнасящи 
се до съдържанието на обвинителния акт, а ако тези пропуски не са налице, 
то по- голяма част от този вид дела доказателствената тежест се изнася във 
въззивния съд, което практически забавя бързината на правораздаване и 
ощетява бюджета на съда заради несвършена от друг работа. 

 Неприключено в края на отчетния период е ВНОХД № 174/08г с 
подсъдими Юлиян Спасов, Сашо Спасов, Емил Каракашев и Иван 
Михайлов, известно като делото за „еврейските имоти” в гр. Русе. Срещу 
посочените лица са повдигнати над 50 обвинения. Поради 
обстоятелството, че първоинстанционната присъда е постановена от РОС 
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при неизяснена фактическа обстановка, дори на осн. чл. 283 и чл. 284 от 
НПК съдът не е прочел и предявил на страните инкриминираните 
нотариални актове и др. писмени документи, пред въззивния съд е открито 
съдебно следствие. След извършване на тези процесуални действия 
подсъдимите оспориха голяма част от тях, което наложи проверката им по 
съответния процесуален ред. 

 По свършените ВНОХ дела са проведени 178 заседания, което 
налага извода, че някои от делата са отлагани след първото заседание, но 
всеки състав е проявявал старание това да не се отрази на своевременното 
приключване на делото. Отлагани дела по вина на съда няма.  

От приключилите със съдебен акт по същество 144бр. въззивни 
наказателни общ характер дела, по 15 дела е открито съдебно следствие 
пред въззивната инстанция. Това съставлява 10,41% и сочи на тревожна 
тенденция тежестта на доказване на обвинението да се прехвърля във 
втората инстанция. 

 Към 31.12.2008 г. са останали несвършени 13 въззивни наказателни 
общ характер дела,  в голямата си част постъпили в съда след 01.12.2008 г. 
и с оглед спазване на законните срокове за призоваване, не е било 
възможно да бъдат насрочени до края на годината. Същите са насрочени за 
месец януари 2009г. 

По въззивните ЧНД-ІІ инст., стоящи за разглеждане в отчетния 
период- 146 дела са постановени 135 съдебни акта, а по 11 дела 
производството по делото е прекратено. Проведени са 156 съдебни 
заседания. Сравнението на броя на делата за разглеждане и проведените 
съдебни заседания води до извода, че по 10 дела съдът е провел второ 
заседание, най-вече поради неявяване на упълномощен защитник или 
необходимост от събиране на нови доказателства/ по дела за кумулация/ 
Несвършени дела от този вид в края на отчетния период няма. 

Всички 31 дела с основание по чл. 243 НПК 100% са решени със 
съдебен акт по същество в тримесечен срок. Така се отчитат по таблицата 
за статистиката, но в действителност тези дела са решени в едномесечен 
срок. 

В края на отчетния период няма останали несвършени ЧНД-ІІ инст. 
и ЧНД по чл. 243 от НПК. 

От решените с акт по същество 144 бр. въззивни наказателни общ 
характер дела, по 51 дела са потвърдени осъдителни присъди, по 13 дела са 
потвърдени оправдателни присъди и по 6 дела са отменени осъдителни 
присъди и постановени оправдателни, а по 1 дело е отменена оправдателна 
и постановена осъдителна присъда. Също по 1 дело- ВНОХД № 102/08г на 
осн. чл. 336 ал. 1 т. 1 от НПК е отменена осъдителна присъда и 
постановена нова, като е приложен закон за по-тежко наказуемо 
престъпление. Изменени са присъдите по 60 дела. Основание за това е дала 
преценката на въззивния съд за неправилно приложение на закона. 
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На осн чл. 335 ал. 1 т. 1 от НПК въззивният съд е отменил 
присъдата и върнал делото за ново разглеждане на прокурора по 6 дела  
поради допуснати отстраними съществени нарушения на процесуалните 
правила, неконстатирани от първата инстанция. 

По 6 дела , на осн. чл. 335 ал. 2 НПК съдът е отменил присъдата и 
върнал делото на първата инстанция, приемайки, че констатираните 
съществени процесуални нарушения не могат да бъдат отстранени във 
въззивното производство. Такива нарушения са най-вече противоречие 
между мотиви и диспозитив на присъдата, неизлагането на мотиви по 
основни въпроси от предмета на доказване, които не позволяват 
въззивният съд да установи действителната воля на решаващия съд. 

Прекратено е производството по едно въззивно наказателно общ 
характер дело на осн. чл. 43 т. 3 от НПК , както и по 11 бр. ЧНД-ІІ 
инстанция по следните причини: по 2 дела са оттеглени въззивните частни 
жалби, по 7 дела е прието, че жалбите са процесуално недопустими, по 
едно ЧНД-ІІ е прекратено производството и върнато за отстраняване 
нередовности по жалбата и 1 дело е прекратено, като е прието, че 
подадената молба няма характер на жалба.  

Потвърдени са присъди по 26 дела на ПлОС, по 18 дела на РОС, по 
12 дела на ВТОС, по 5 дела на ЛОС и по 3 дела на ГОС. 

По въззивни жалби и протести през отчетния период са проверени 
26 съдебни акта, постановени от В.Търновския окръжен съд.  В резултат на 
въззивната проверка са изменени присъди на ВТОС по 11 дела- като по 2 
дела наказанието е намалено, по 5 дела увеличено, 2 са с други промени в 
наказателната част и 2 присъди са изменени в гражданската част. По две 
дела присъдата е отменена изцяло като делото е върнато за ново 
разглеждане, а по едно дело след отмяна на постановената присъда е 
постановена нова присъда. 

От проверените седем присъди, постановени от Габровски окръжен 
съд, 3 бр. са потвърдени, една е изменена с други промени в наказателната 
част и две са изменени в гражданската част. Една присъда е отменена 
изцяло с произнасяне на нова присъда. Отменена присъда с връщане на 
делото за ново разглеждане няма. 

По пет дела на Ловешки окръжен съд проверената присъда е 
потвърдена изцяло, по осем дела присъдата е изменена в наказателната 
част, като в пет случая наказанието е намалено, в три случая увеличено, а 
по две дела присъдата е изменена в гражданската част. По две дела 
присъдата е отменена изцяло като делото е върнато за ново разглеждане, а 
по три дела след като присъдата е отменена изцяло, въззивният съд е 
произнесъл нова присъда. 

През отчетната година въззивният съд е проверил 57 присъди, 
постановени от Плевенския окръжен съд. Видно е, че най-голям 
относителен дял в постъплението на въззивни наказателни общ характер 
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дела заемат тези, от окръжен съд Плевен. По 26 дела, постановените от 
този съд присъди са потвърдени. По 23 дела присъдата е изменена, 
съответно по 2 дела е приложено условно осъждане, по едно дело е 
отменено условното осъждане, по 8 дела наказанието е намалено, а по 7 
дела увеличено. По 3 дела са извършени други промени в наказателната 
част, а по 2 дела присъдите са изменени в гражданската част. 
Постановените по 6 дела присъди са отменени изцяло като делото е 
върнато за ново разглеждане, а по две дела на този съд обжалваните 
присъди са били отменени от въззивната инстанция и е произнесена нова 
присъда. 

Предмет на въззивна проверка са били 34 присъди, постановени от 
Русенския окръжен съд. По 18 дела присъдата е потвърдена изцяло, по 12 
дела е била изменена, като в два случая е отменено условното осъждане, по 
пет присъди наказанието е намалено, по две увеличено, по две дела са 
направени други промени в наказателната част, свързани с приложението 
на чл. 343-Г от НК, а в гражданската част е изменена само една присъда. 
По две дела присъдата е отменена изцяло като делото е върнато за ново 
разглеждане и една присъда е отменена изцало като въззивният съд е 
произнесъл нова присъда. 

По изпратеното на осн. чл. 43 т. 3 от НПК за разглеждане от 
В.Търновския апелативен съд дело на Шуменския окръжен съд, присъдата 
е потвърдена. 

На база проверени и потвърдени от апелативният съд присъди най- 
добър показател в работата си по наказателни общ характер дела- първа 
инстанция има РОС с 52,94%, следван от ВТОС- 46,15%,  ПлОС- 45,61 %,  
ГОС- 42,85% и на последно място ЛОС с 25 %. Тези резултати обаче не 
следва да се абсолютизират защото величината на проверените присъди на 
първоинстанционните съдилища варира в големи параметри. 

През отчетната 2008г. апелативният съд е на осн. чл. 336 ал. 1 т. 3 
от НПК е отменил 6 осъдителни присъди, постановени от 
първоинстанционните съдилища и е постановил оправдателни такива: 
ВТОС- НОХД № 274/07г – обвинение по чл. 343 ал. 1 б.”В” вр. чл. 342 ал. 
1 НК и вр. чл. 20 ал. 1 и 2 от ЗДП;  ГОС- НОХД № 61/07г. - обвинение по 
чл. 225-б ал. 1 пр. 2 НК; ЛОС- НОХД № 180/06- обвинение по чл. 225-в ал. 
1 НК и НОХД № 298/07г-  обвинение по чл. 343 ал. 1 б.”В” вр. чл. 342 ал. 1 
НК; ПлОС- НОХД № 447/05-обвинение по чл. 343 ал. 4 вр. ал. 3 б.”Б” пр. 
1 вр. с ал. 1 вр. чл. 342 ал. 1 НК; РОС- НОХД № 283/07г-обвинение срещу 
5 лица по чл. 242 ал. 1 б.”Е” от НК. 
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Обжалвани и протестирани съдебни актове. Резултати от 
касационната проверка:  

От свършените през 2008г въззивни наказателни от характер дела, 
са обжалвани и протестирани съдебните актове постановени по 84 дела- 
подадени са 17 касационни протеста и 67 касационни жалби. 

Срещу постановени по ЧНД-ІІ инстанция определения не са 
подадени  жалби и протести.  

По граждански и търговски дела са подадени общо 259 касационни 
жалби. Обжалваните въззивни граждански дела през отчетния период са 
101 бр., въззивни търговски - 78, 5 бр. касационни дела и 75 въззивни 
частни дела. 

От всичко свършените през отчетния период 1126 дела, са 
обжалвани по касационен ред съдебните актове по 343 дела.  

В периода 01.01.2008г.- 31.12.2008г. от ВКС са върнати общо 317 
дела.Следва да се има предвид, че по-голяма част от тези дела, особено 
гражданските и търговските, са решени и обжалвани през 2007г. и по –
малка част от тях са дела от 2008г. 

За точното отчитане на резултатите от касационната проверка, в 
изпълнение решението на ВСС по Протокол № 8/ 13.02.08г., председателят 
на съда издаде заповед за регулиране процеса по определяне на индексите 
за резултатите от върнатите обжалвани и протестирани дела на съдиите от 
апелативния съд. Независимо от обстоятелството, че определените 
индекси се отнасят само за гражданските и търговските дела, с посочената 
заповед бяха въведени по аналогия и за наказателните дела.  

Разгледани по съдии обжалваните актове са: наказателно 
отделение: Неделчева- постановени 41, обжалвани 8; Ванев- постановени 
60, обжалвани 22; Жеков- постановени 56, обжалвани 10; Трифонов-
постановени 62, обжалвани 23; Тошев- постановени 58, обжалвани 25; 
Стоянова- встъпила в длъжност на 17.11.08г- постановени 8,  обжалвани 
няма; Маркова- командирован съдия, постановени 8, обжалвани 2 бр.; 

 гражданско и търговско отделения:  Чобанова: постановени 88, 
обжалвани- 18; Китанова- постановени 88, обжалвани 20; Петкова- 
постановени 102, обжалвани 25; Георгиева- постановени 92, обжалвани 20; 
Делисъбева- постановени 105, обжалвани- 18; Бонев- постановени 107, 
обжалвани- 22; Попова- постановени 99, обжалвани 29;  Даскалова- 
постановени 92, обжалвани- 19; Маринова встъпила в длъжност на 
11.08.08г- постановени 40, обжалвани няма; Еремиев, встъпил в длъжност 
на 24.10.2008г. постановени 10, обжалвани няма;   

Така от върнатите през 2008г от ВКС 317 дела, по 240 дела 
обжалваният акт е потвърден, респ. оставен в сила,; С индекс 2- изцяло 
отменен поради нарушение на материалния или процесуалния закон са 
върнати  36 дела; С индекс 3-а и 3-б „ изцяло отменен поради невиновно 
поведение на съда” са върнати 3 дела; С индекс 4 „ оставен в сила в една 
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част, отменен, обезсилен поради нарушение на материалния или 
процесуалния закон, върнат или не за разглеждане в друга част” са 37 дела. 
С индекс 6-б е едно дело. Разгледани по съдии, резултатите са следните: 
Неделчева- оставени в сила -5, изменени 2  и  едно решение отменено.  
Чобанова- оставени в сила- 19, отменени 2 изцяло, изменени 4; Китанова- 
оставени в сила 21, отменени изцяло 3, изменени 4; Петкова-  оставени в 
сила- 22, отменени 6, изменени няма.; Георгиева - оставени в сила – 21, 
отменени изцяло 3 и изменени 2; Ванев- потвърдени 18, отменени 2, 
изменени- 2; Делисъбева- оставени в сила 19; отменени изцяло 3; изменени 
няма; Жеков- потвърдени 8, отменени изцяло 2, изменено- 1 ; Бонев- 
оставени в сила 24, отменени изцяло 4, изменени -2;  Попова- оставени в 
сила- 25, отменени изцяло 2, изменени -4; Трифонов- потвърдени 15, 
отменени изцяло 2, изменени- 6; Даскалова- оставени в сила 19, отменени 
2, изменени- 3; Тошев- потвърдени 17,отменени изцяло 5, като едното е 
поради невиновно поведение на съда, изменени- 3; Мая Маркова- 
потвърден един съдебен акт и един изменен. 

През отчетната година са върнати от ВКС  9 дела, с докладчик 
Млеканова, пенсионирана през 2007г, като 6 съдебни акта са потвърдени, 
един отменен изцяло и по 2 дела изменени. 

Основните причини, по наказателните дела, за отменяването на 
съдебните актове от ВКС и връщането за ново разглеждане се коренят в 
неправилно приложение на материалния и процесуалния закон. 

Причината за отмяната на съдебните актове по въззивни 
граждански и търговски дела са основанията, посочени в чл.218ж на ГПК 
/отм./ – постановяване на решенията при съществено нарушение на 
съдопроизводствените правила и недостатъчно изяснена фактическа 
обстановка. В по-голямата част от отменителните си решения Върховен 
касационен съд се е произнесъл по казуси с фактическа и правна сложност 
като е развил различни от въззивния съд мотиви относно легитимацията на 
страните и наличието 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. 

В повечето случаи при изменение на решенията на въззивния съд 
се касае за изменение на размера на присъдените обезщетения за вреди от 
непозволено увреждане, за заплащане на обезщетение по ЗОДОВ и по 
чл.200 от КТ. В тези случаи касационният съд като е използвал свои 
критерии за справедливост по чл.52 от ЗЗД е завишил минимално 
присъдените от въззивния съд обезщетения. 
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От върнатите дела от ВКС през 2008 г. 317 бр. дела, включително  
обжалвани от предходни години, обобщени   резултатите са  - потвърдени 
съдебни актове – 240 бр., което съставлява 75,70%, в сравнение с 2007г, 
когато са 70.59%;  отменени изцяло съдебни актове – 36 или 11,35% срещу 
30 бр. за 2007г, което прави 12.61%;  изменени съдебни актове 37 бр или 
11,67%  срещу  21 бр. – 8.82% за 2007г. и отменени и прекратени поради 
невиновно поведение на съда  3 съдебни акта- 0,94% .  

Направеното сравнение по тези показатели за 2008 и 2007г води до 
извода, че през настоящата отчетна година е увеличен значително броя на 
потвърдените, респ. оставените в сила съдебни актове и съответно намален 
броя на отменените. 

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 като законът е  
приложен правилно.  

 
Анализ на натовареността 
През отчетната 2008г апелативният съд работи при непопълнен 

магистратски щат. При щат 17 магистрата, съдът до края на 
деветмесечието работи с 13 , а в края на отчетния период продължава да е 
вакантна една съдийска длъжност в наказателното отделение. 

Отработени са 161 човекомесеци, изчислени съобразно 
допълнителните указания на ВСС. 

Гражданските съдии са разгледали 873 дела, а са свършили 804 дела. 
Натовареността по щат на гражданските съдии, на база дела за 

разглеждане е 7,28, а на база свършени дела- 6,70 дела. 
Съдиите от наказателното отделение са разглеждали 335 наказателни 

дела, като в отчетния период са свършили 322 дела. 
Натовареността по щат на наказателните съдии, на база дела за 

разглеждане е 3,99 дела, а на база свършени дела 3,83. 
Сравнението на цифрите, сочещи натовареността на гражданските и 

наказателните съдии по щат води до извода, че е налице общ спад в 
сравнение с предходните две години. 

Действителната натовареност на Апелативния съд като цяло през три 
годишния период не би могла да се сравни защото при изчислението й за 
2008г, съобразно указанията на ВСС, е сменен принципът и начина на 
изчислението. Така за 2008г, на база разгледаните 1208 дела и 
отработените 161 човекомесеци, е 7,50, а на база свършени 1126 дела е 6,99 
дела. При изчислението на действителната натовареност за 2007 и 2006г, 
най-вече за „отработени човекомесеци” са спадани и отпуските. Ето защо, 
в сравнение с 2007г., когато на база дела за разглеждане е била 9,46, а към 
свършените 8,67 дела. През 2006г съответно тези цифри са 8,97 и 8,18 дела. 
Неправилен и необективен ще бъде извода само на база посочените цифри, 
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че работата в апелативния съд прогресивно намалява, респ. съдът не е 
достатъчно натоварен защото получената базата за сравнение е на 
различен принцип. Тук следва да се отчете, че с въвеждането на 
диференцираните процедури с НПК през 2006г. наказателните дела с 
изяснена и безспорна фактическа обстановка приключват още в първата 
инстанция, а в апелативния постъпват основно дела с изключително 
усложнена фактическа обстановка, голям обем и тежък престъпен 
резултат. Въззивните граждански и търговски дела са с голям материален 
интерес, фактическа и правна сложност. Значително голям относителен 
дял заемат търговските спорове, със сложен предмет на разглеждане, 
обективно съединяване на различни искове. 

 
 

Действителна натовареност на Апелативен съд В. Търново 
през 2008 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 

1208 1126 17 16 161 7,50 6,99
 
 

Действителна натовареност по съдии за 2008 година 
       

№ Име, 
фамилия 

Действителни 
отработени 
месеци 

Разгледани 
дела през 

2008 г. 

Действ. месечна 
натовареност 
спрямо общия 
брой дела за 
разглеждане 

Свършени 
дела през 

2008 г. 

Действ. месечна 
натовареност 

спрямо 
свършените дела

1 Йорданка 
Неделчева 12 42 3,5 41 3,4 

2 Лидия 
Чобанова 12 96 8 88 7,3 

3 Пенка 
Китанова 10 101 10,1 88 8,8 

4 Здравко 
Трифонов 12 63 5,3 62 5,2 

5 Златка 
Петкова 12 112 9,3 102 8,5 

6 Румян Жеков  
12 60 5 56 4,7 

7 Бончо Бонев 
12 110 9,2 107 8,9 
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8 Даниела 
Делисъбева 12 111 9,3 105 8,8 

9 Илияна 
Попова 12 105 8,8 99 8,3 

10 Милчо Ванев 
12 62 5,2 60 5 

11 Поликсена 
Георгиева 12 97 8,1 92 7,7 

12 Илия Тошев 
12 63 5,3 58 4,8 

13 Христина 
Даскалова 12 102 8,5 92 7,7 

14 Галя 
Маринова 4 45 11,3 40 10 

15 Емануил 
Еремиев 2 13 6,5 10 5 

16 Петя 
Стоянова 1 8 8 8 8 

       
Забележка: При изчисляване на отработените човекомесеци не са приспадани 
платените годишни отпуски и съдебната ваканция  

 
 
С изключение на председателя на съда,  на когото в програмата за 

разпределение на делата е заложено 50% от въззивните наказателни общ 
характер дела и 100% от всички други наказателни, натовареността на 
останалите съдии варира от  4,7 до 8,9 дела,  като се има предвид, че съдия 
Маринова е работила само 4 месеца.  След като производствата по чл. 64 и 
чл. 65 от НПК бяха възложени на гражданските и търговските съдии, 
значитално спадна натовареността на наказателните съдии. 

 
                    СРЕДНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛАТА -  

            

                      ОТ ПОСТЪПВАНЕ ДО ПОСТАНОВЯВАНЕ НА СЪДЕБЕН АКТ:  

            
            

    Свършени дела 

  В срок до 1 
месец 

В срок до 2 
месеца 

В срок до 3 
месеца Над 3 месеца

  
  

година Всич
ко Брой % Брой % Брой % Брой % 

Въззивни   2006 0   0,0%   0,0%   0,0%   0,0% 
граждански 2007 346 103 29,8% 78 22,5% 75 21,7% 90 26,0% 

Дела 
А 

2008 201 40 19,9% 63 31,3% 42 20,9% 56 27,9% 
2006 0   0,0%   0,0%   0,0%   0,0% 
2007 211 3 1,4% 37 17,5% 171 81,0%   0,0% Касационни 

трудови дела Б 
2008 60 16 26,7% 29 48,3% 11 18,3% 4 6,7% 
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2006 0   0,0%   0,0%   0,0%   0,0% 
2007 0   0,0%   0,0%   0,0%   0,0% 

Въззивни 
търговски 
дела 

В 
2008 186 44 23,7% 67 36,0% 27 14,5% 48 25,8% 
2006 0   0,0%   0,0%   0,0%   0,0% 
2007 254 254 100,0%   0,0%   0,0%   0,0% 

Частни 
граждански 
дела ІІ 

инстанция без 
жалби за 
бавност 

Г 
2008 351 350 99,7% 1 0,3%   0,0%   0,0% 

Разгледани  2006 0   0,0%   0,0%   0,0%   0,0% 
 жалби 2007 13 13 100,0%   0,0%   0,0%   0,0% 

за бавност 
Д 

2008 6 6 100,0%   0,0%   0,0%   0,0% 
Въззивни   2006 0   0,0%   0,0%   0,0%   0,0% 

наказателни 2007 160 11 6,9% 90 56,3% 38 23,8% 21 13,1% 
Дела 

Ж 
2008 145 79 54,5% 45 31,0% 13 9,0% 8 5,5% 

Частни 
наказателни 2006 0   0,0%   0,0%   0,0%   0,0% 

Дела 2007 142 128 90,1% 10 7,0% 2 1,4% 2 1,4% 
ІІ инстанция 

И 

2008 146 139 95,2% 6 4,1% 1 0,7%   0,0% 
Частни 

наказателни 2006 0   0,0%   0,0%   0,0%   0,0% 

Дела 2007 36 35 97,2% 1 2,8%   0,0%   0,0% 
по чл.243 НПК 

К 

2008 31 31 100,0%   0,0%   0,0%   0,0% 
  2006 0   0,0%   0,0%   0,0%   0,0% 

Общо дела 2007 1162 547 47,1% 216 18,6% 286 24,6% 113 9,7% 
  

Н 
2008 1126 705 62,6% 211 18,7% 94 8,3% 116 10,3% 

            
            

Забележка: Преез 2007 година въззивните търговски дела са включени във въззивните граждански 
дела. 
 

 
Административно ръководна дейност 
 
Кадрова обезпеченост и съдебна администрация 
 

Усъвършенстването на съдебната система в Р България е от 
особено значение за прилагането на правото на ЕС.  

Основен принцип в работата на съдиите и съдебните служители е 
максимална степен на защита на правата и интересите на гражданите и 
обществото и осигуряване равен достъп до правосъдие, с цел повишаване 
доверието на обществото в Съдебната система. 

От 01.01.08г до 11.08.087г.  при щат 17 съдии в Апелативен съд 
работиха 13 съдии, а именно: Йорданка Неделчева, Лидия Чобанова, Пенка 
Китанова, Здравко Трифонов, Златка Петкова, Румян Жеков, Поликсена 
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Георгиева, Даниела Делисъбева, Милчо Ванев, Илияна Попова, Бончо 
Бонев, Илия Тошев и Христина Даскалова. 

 С решение на ВСС от 17.07.08г., по Протокол 31, след проведено 
атестиране, е повишена в длъжност „съдия в Апелативен съд”, Галя 
Василева Маринова, съдия в ОС-Габрово, която встъпи в длъжност на 
11.08.08г.  

С решение от същата дата и протокол, ВСС след проведено 
атестиране повиши в длъжност „съдия в Апелативен съд” Петя Иванова 
Стоянова, административен ръководител-председател на РС-В.Търново. 
Поради оспорване на избора, съдия Стоянова встъпи в длъжност на 
17.11.08г. 

След провеждането на конкурс за първоначално назначаване в органите на 
съдебната власт, с решение на ВСС от 08.10.08г по Протокол № 39 за съдия в 
гражданско отделение във В.Търновския апелативен съд е назначен Емануил 
Иванов Еремиев от гр. Видин, който встъпи в длъжност на 24.10.2008г. 

Към 31.12.2008г е вакантна длъжността „Зам. председател”, 
ръководител на наказателното отделение. 

От изложеното е видно, че Апелативният съд продължава да работи 
с непълен магистратски щат. 

Всички съдии в Апелативния съд са с ранг “съдия във ВКС и ВАС”, 
с изключение на съдиите Даскалова, Стоянова и Еремиев, които 
притежават ранг “съдия в АС”.  

Средният юридически стаж в съда е  26 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 отделения, които се ръководят съответно от зам. 
председателите Чобанова, Китанова. След 01.12.07г , когато съдия 
Млеканова напусна съда поради пенсиониране, наказателното отделение 
се ръководи от председателя на съда. 

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

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

Втори състав- разглеждащ делата, постъпил от Русенски и 
В.Търновски окръжни съдилища със съдии: Китанова, Петкова, 
Делисъбева и Бонев и Маринова. 

Поради непопълване на щата в наказателното отделение не могат 
да се сформират  два състава. По тази причина съставите са плаващи, като 
в тях участват съдиите Неделчева, Трифонов, Тошев, Жеков и Ванев, а 
след  17.11.08г  и Стоянова. 
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Жалбите и протестите против постановените определения по чл. 64 
и чл. 65 от НПК от окръжните съдилища на апелативния район, се 
разглеждат от съдии то гражданското и търговско отделение, съгласно 
Заповед № 188 от 29.05.08г. на председателя на съда, с оглед спазване 
разпоредбата на чл. 29 ал. 1 т. 1 от НПК. Именно тези дела са 
разковничето, което дава по голяма натовареност на гражданските съдъ в 
сравнение с наказателните. 

Постъпилите въззивни дела в съответните състави се разпределят 
от деловодител от съответното отделение, на принципа на “случайния 
избор”, чрез програмата „Law choice”, което гарантира достатъчно 
обективност и изключва субективния подход на ръководителя. 

Този организационен модел на апелативния съд е основан на 
оптимална специализация на съдиите по отделения. 

В Апелативен съд гр. Велико Търново работят 24 съдебни 
служители, от общата и специализираната администрация: съдебен 
администратор; административен секретар; системен администратор; 
специалист „Връзки с обществеността”; гл. счетоводител; касиер-
счетоводител; съдебни секретар-протоколисти – 7 бр.; съдебни 
деловодители – 6 бр.; завеждащ „регистратура”; домакин; шофьор и 
чистачки – 2 бр. Вакантни длъжности няма. С оглед по-пълното и по-
ефективно използване на работното време административното ръководство 
на съда е възложило на съдебния секретар Т.Пашова да изпълнява и 
функциите на „Служител по сигурността на информацията” , на Завеждащ 
Трудовата медицина и Охрана на труда. На лицето, изпълняващо 
длъжността шофьор -  да връчва призовки и съдебни книжа, а на домакина 
– да замества в служба „Регистратура” когато се налага това. 

Към 31.12.2008г е вакантна длъжността „шофьор”. 
Работата на съдебната администрация  е организирана съгласно  

Закона за съдебната власт и Правилника за администрацията в районните, 
окръжните, административните, военните и апелативните съдилища. 

В Апелативен съд В.Търново в началото на 2008 година  със 
заповед, издадена на основание чл. 106  ал. 1 от.1 от Закона за съдебната 
власт, е извършено разпределение на работата в деловодството на съда, 
като са обособени наказателен състав; първи и втори граждански състави и 
служба „Регистратура”. Книжата, по които се образуват дела, се завеждат 
във входящия дневник в служба „Регистратура” по реда на тяхното 
постъпване. Всеки ден се докладват на председателя на съда  и на зам. 
председателите, като след резолюция от тях книжата се връщат в 
деловодството и определени съдебни деловодители извършват на 
принципа на случайния подбор, чрез електронно разпределение, съобразно 
поредността на постъпването им, генериране на номер на делото и 
определяне на съдия- докладчик, за което изготвят протокол и го прилагат 
към делото. Така обработени делата се докладват за образуване и 
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насрочване. Съществен момент  в работата съдебните деловодители и 
съдебните секретари, е работата по подготовка на съдебните дела до 
влизането им в съдебната зала. Съдебните деловодители незабавно 
преглеждат върнатите призовки и ги прилагат към съдебните дела, а 
неправилно връчените, както и невръчените,  докладват още същия ден на 
съдията-докладчик по делото. Седем дни преди заседанието съдебните 
секретар-протоколисти проверяват редовността на делата за съдебно 
заседание, връщането на призовките и другите съдебни книжа по тях. През 
2008 година в съда няма отложени дела заради това, че съдебен 
деловодител или съдебен секретар не е изпълнил задълженията си и е 
станал причина за отлагане на делото. 

В Апелативен съд гр. Велико Търново от 1 юли 2008 година беше 
въведена деловодна информационна система за управление на съдебните 
дела „EMSG”, разработчик на която е „Декстро груп” ООД. За целта 
съдебните деловодители и съдебните секретар-протоколисти от 
Апелативен съд гр. Велико Търново бяха обучени от системния 
администратор на съда за работа с програмата. След обучението започнаха 
по график да въвеждат в деловодната информационна система  данни по 
висящи към 01.01.2008 година и постъпилите след 01.01.2008 година 
наказателни, граждански и касационни дела. До 25 юни информацията 
беше въведена в програмата и от 01 юли започна нейната редовна 
експлоатация. 

Ежемесечно в деловодството на съда се извършва проверка на 
делата, които не са насрочени –включително и спрените,  като резултатът 
от проверката се докладва на председателя на съда. 

На шест месеца съдебният администратор организира 
извършването на проверка за наличността на делата в съдебното 
деловодство.  През 2008 година в съда няма изгубени или унищожени дела. 

Съдебните деловодители, след постъпване на писмена молба в 
деловодството, издават съдебни удостоверения, преписи и извлечения по 
приложени към делата книжа в деня на постъпване на молбата, или най-
късно на следващия ден,  след разрешение на съдията-докладчик по 
делото. Справки за движението на делата се дават незабавно – 
включително и по телефона, сред съобщаване на номера на делото. 

Съдебните секретар-протоколисти, преди започване на съдебното 
заседание, изготвят разходни касови ордери за свидетели и вещи лица, 
призовани по делата, и веднага след приключване на съдебното заседание  
лицата получават незабавно присъдените им възнаграждения от касата на 
съда. Това се прави с цел по-бързо и качествено обслужване на вещи лица 
и свидетели, тъй като повечето от тях не са от град Велико Търново. 

За събиране на държавни такси по делата до размер на сумата 10 
лева в Апелативен съд Велико Търново са въведени квитанционни кочани, 
включително и за издаване на преписи от документи. Съдебните 
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деловодители предоставят на лицето, което има да внася държавна такса, 
бележка с размера на държавната такса, по кой номер дело и за какво се 
дължи тя. Този начин на събиране спестява на гражданите чакането на 
опашки пред банковите клонове, както и плащането на комисионна на 
банките, която често е в пъти повече от държавната такса, която имат да 
внасят. 

В началото на септември 2008 година пред съдебната зала, в която 
разглежда дела Апелативен съд гр. Велико Търново, беше закупено и 
монтирано информационно табло. От него гражданите получават 
информация за вида и номера на делата, които се разглеждат за деня; часът 
за който са насрочени; кое дело се разглежда в момента. 

Съдебният администратор изпълнява своите задължения по 
правилника, като издава разпореждания,  които се изпълняват от съдебните 
служители. От началото на 2008 година  такива са издавани относно: 
приемане на Тарифата за държавните такси събирани от съдилищата по 
ГПК;  Наредба № 7 от 22 февруари 2008 година за утвърждаване на книжа, 
свързани с връчването по ГПК;провеждане на обучения на 
специализираната администрация и изготвяне на график на обученията; 
график за въвеждане на информация по висящи дела в деловодната 
система; попълване на служебните досиета на служителите с 
удостоверения, сертификати или други документи, касаещи посещавани 
обучения; прилагане на Наредба № 7 по дела, по които исковите молби са 
постъпили в окръжните съдилища след 1 март 2008 година;. изготвяне на 
график за ползване на платените годишни отпуски през 2008 година от 
съдебните служители по съдебни състави,  и създаване на условия за 
нормална и ефективна работа на   съда при разглеждане на делата и в 
службите, които обслужват граждани в Апелативен съд В.Търново през 
съдебната ваканция; срочно и качествено изготвяне и изпращане в 
Министерство на правосъдието и Висшия съдебен съвет на  статистически 
сведения за работата на Апелативен съд гр. Велико Търново за първото 
шестмесечие на 2008 г.; отчитане на положения извънреден труд; 
организация на съдебното деловодство по събиране на данни  по 
критериите за мониторинг по НПК; ежемесечна проверка  на делата, които 
не са насрочени и доклад за резултатите от проверката на председателя на 
съда; започване на процедура по проучване на съдебни служители за 
работа с класифицирана информация; извършване на начални, периодични 
и ежедневни инструктажи по охрана на труда; изготвяне на графици на 
съдии и съдебни служители за посещения на годишни профилактични 
прегледи; събиране на оферти и определяне на комисии за разглеждане на 
оферти за избор на фирма изпълнител за извършване на покупки или 
услуги за Апелативен съд; охраната и ремонта на сградата  и др.  

Със заповед на председателя на съда бяха утвърдени промени в 
Правилника за вътрешния трудов ред на Апелативен съд, които 
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произтекоха от новия ПАРОАВАС. Бяха утвърдени и изготвените от съд. 
администратор и гл. счетоводител на съда Вътрешни правила за финансово 
управление и контрол и Инструкция за функционирането на системата за 
финансово управление и контрол; Инструкция за използване на програмни 
продукти и интернет в Апелативен съд В. Търново; Правила за изплащане 
възнаграждения на вещи лица и свидетели; Вътрешни правила за 
отпускане на суми на подотчетни лица; Вътрешна наредба за 
осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност на 
различните дейности; Вътрешни правила относно реда за извършване на 
инвентаризация на дълготрайни материални, нематериални и задбалансови 
активи и пасиви, бракуване и ликвидиране на активи на Апелативен съд 
В.Търново; Правилник за документооборота, счетоводни документи и 
форма на счетоводството;  Вътрешни правила за организация на работната 
заплата; Инструкция за отчитане на средствата по набирателна сметка на 
АС; Инструкция за експлоатация и техническо обслужване на МПС в АС; 
Вътрешни правила за организацията и управлението на човешките ресурси 
в съдебната администрация; Система и процедури за управление на риска; 
План  за обучение на съдебните служители от АС; Етичен кодекс на 
съдебния служител от АС; Стандарти за обслужване на гражданите. 

Утвърдени бяха и правила за организацията на работа в 
Апелативен съд В.Търново за приложение на Закона за достъп до 
обществена информация, които са инсталирани и могат да се използват от 
официалната електронна страница на съда. Определен е служител, който 
води необходимата документация и кореспонденция, свързана с 
предоставянето или отказа на предоставяне на достъп. 

Апелативен съд В. Търново през 2008 година е вписан като 
администратор на лични данни в „Регистъра на администраторите на 
лични данни и на водените от тях регистри” към Комисията за защита на 
лични данни, като поддържа седем регистъра, съдържащи лични данни. 
Определен е служител който отговаря за координиране и прилагане на 
необходимите технически и организационни мерки за защита на личните 
данни в съда. 

В края на 2007 година в Апелативен съд гр. Велико Търново бяха 
отпуснати бройки за  двама съдебни деловодители и двама секретар-
протоколисти, за заемането на които постъпиха молби от съдебни 
служители от Районен и Окръжен съдилища гр. Велико Търново. Поради 
това на основание чл. 343 ал.2 от ЗСВ беше обявен конкурс по документи 
между кандидати от други органи на съдебната власт. Впоследствие кръгът 
на кандидатите се ограничи до служители, които имат трудов стаж и 
професионален опит само в орган на съдебната власт и то  до  двадесет 
години.  Тези, които бяха с по-голям трудов стаж,  реално губеха част от 
трудовото си възнаграждение, поради факта, че има смяна на работодател 
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и за тях се прилага чл. 33.3 от Решение на ВСС, проведено на 21 септември 
2007 година по протокол № 29. 

През м. ноември 2008г бе обявен конкурс за шофьор  съгласно  
чл. 189 от ПАРОАВАС. 

Считам обаче, че обявлението за конкурси за свободни длъжности 
в специализираната, общата администрация и техническите длъжности не 
трябва да се публикуват в централен ежедневник, а в местен такъв, за да се 
получи по-голяма разгласа в населеното място за свободната щатна бройка 
и да не се създава място за спекулации от рода на „след като са го 
публикували в този вестник, който никой не го чете, значи си имат свой 
човек за мястото”.  

Прекалено дълъг е срокът за подаване на необходимите 
документи за участие в конкурса. Той не  може да бъде по-кратък от месец, 
съгласно Кодекса на труда. На практика става така, че от обявяването на 
конкурса до назначаването на служител на свободната щатна бройка в най-
добрия случай минават два месеца. През това време се затруднява работата 
на целия съд, защото задълженията на свободната щатна бройка трябва да 
се поемат от други служители от щата на съда. 

При постъпване на работа новоназначените съдебни служители се 
запознават от съдебния администратор с длъжностната си  характеристика, 
Етичния кодекс на съдебния служител, стандартите за обслужване на 
граждани, правилника за вътрешния трудов ред в съда. Прикрепват се към 
по-опитен служител, който ги въвежда работата. Задължително 
преминават семинар за начално обучение на съдебни служители, 
организиран от НИП. 

С решение на ВСС от 03.12.2008г. по Протокол № 50 е увеличен 
щата за съдебни служители с 3 бр. съдебни помощници, по един прикрепен 
към всяко отделение, считано от 01.01.2009г. 

 Считам, че на този етап Апелативен съд гр. Велико Търново има 
единствено нужда от увеличаване на щатната численост  на служителите с 
една бройка „компютърен оператор, изпълняващ деловодни функции”, с 
оглед изпълнение на задълженията на съда по чл. 64 от ЗСВ, дейност, 
която на този етап се изпълнява от Пресаташето на съда. 

В началото на 2008 година получихме Календара за обучение  на 
Националния институт на правосъдието и в началото на февруари 
направихме заявки по него за обучение на съдебни служители от 
Апелативен съд гр. Велико Търново. Въпреки това наши служители успяха 
да посетят само семинарите  „Подготовка и управление на проекти по 
ОПАК”, „Работа по граждански дела” и „Защита на класифицираната 
информация в съдебната система”.Обученията за съдебни секретари, 
организирани от НИП „Граматика и протоколиране” и „Обучение за 
съдебни секретари”, „Стресоустойчивост и управление на времето” са 
много малко застъпени в календара /едно обучение на година/ и  през 2007 
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и 2008 година ние не можахме да включим съдебни секретари, които да 
посетят тези обучения, въпреки  че има желаещи за това.  

Съдебните служители на Апелативен съд гр. Велико Търново 
имат желание да посещават обученията, организирани от НИП с цел 
подобряване професионалните си познания и практически умения.  

През месец май 2008 година специализираната администрация в  
Апелативен съд гр. Велико Търново беше обучена от системния 
администратор на съда за работа с информационната система за 
управление на съдебните дела „EMSG”. 

Административното ръководство на Апелативен съд В.Търново 
посреща с разбиране желанието на съдебни служители да продължат 
образованието и повишат квалификацията си във висши учебни заведения, 
затова подпомага желаещите за това. През 2008 година двама съдебни 
служители се дипломираха по специалностите  „Финанси” и „Публична 
администрация”, а други трима продължават образованието си във висши 
учебни заведения по икономически специалности и специалност „право”. 

С разпоредбите на Правилника за администрацията в районните, 
окръжните, административните, военните и апелативните съдилища от 
началото на 2008 година последният етап от атестирането на съдебните 
служители  включва периода от 15 октомври до 1 ноември. Това забави 
атестирането на съдебните служители в Апелативен съд В.Търново с 
половин година, защото съгласно отменения правилник, то ставаше през 
месец април.  

До 1 март 2008 година съдебните служители изготвиха работни 
планове, които бяха обсъдени, като се набелязаха мерки за 
осъществяването им. До 30 октомври 2008 година се изготвиха атестации 
на съдебните служители от назначена от председателя на съда постоянно 
действаща  атестационна комисия, включваща двамата зам. председатели 
на съда и съдебния администратор.  

Съдебните служители в Апелативен съд В.Търново се повишават 
в ранг, когато получат при три поредни атестации оценки не по ниски от 
„оценка 2”, а предсрочното повишаване се извършва когато служителят 
получи две последователни „оценка 1”.  

При атестирането на всеки съдебен служител комисията взема 
предвид изпълнението на работния план, професионалните  умения, 
изпълнение на конкретните му трудови задължения, постъпилите  сигнали, 
жалби, предложения и похвали, касаещи неговата работа. 

В Съдебната палата гр. Велико Търново са настанени Районен 
съд, Окръжен съд, Апелативен съд, Районна прокуратура, Окръжна 
прокуратура и Апелативна прокуратура гр. Велико Търново. Всекидневно 
се разглеждат дела в 11 съдебни зали. Потокът на граждани в палатата е 
много голям. Това налага необходимостта в Съдебната палата гр. Велико 
Търново да бъде изграден Информационен център, който да предоставя 
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информация на гражданите и адвокатите за процедурите, извършвани в 
съдилищата и реда за тяхното осъществяване; реда за достъп до делата; 
местонахождението на различните служби; датата на разглеждане на 
делата и в кои зали ще бъдат съдебните заседания.  

 
 
Информационно осигуряване  

 
Съдиите и служителите в Апелативен съд В. Търново работят при 

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 магистрати, е 
на високо ниво. През отчетната година завърши подмяната на по-старите 
работни станции на съдиите.  

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. 

През 2008 година беше инсталирано електронно табло на входа на 
залата на Апелативен съд, което 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. 

През отчетната година  в Апелативния съд  беше внедрена на нова 
деловодна информационна система за управление на съдебните 
дела „EMSG” на Декстро груп ООД, която доведе до облекчаване 
дейността на администрацията при даването на справки и бързо изготвяне 
на 6 месечните и годишните статистически отчети. Също така чрез новата 
деловодна програма напълно се автоматизира процесът на изготвяне на 
документи по призоваването и уведомяването на страните, което до сега се 
извършваше ръчно на компютър и отнемаше доста време. Деловодният 
софтуер дава възможност да се създава електронно дело, което да остава 
на разположение на съда. 

Във връзка със задълженията на съдилищата по чл. 64 от Закона за 
Съдебната власт да публикуват в интернет на всеки три месеца актовете на 
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съда, беше реконструирана Интернет страницата на ВТАС. С тази 
промяна, както и благодарение на новия деловоден софтуер в момента 
гражданите имат достъп не само до актовете на съда, но и до информация 
за движението на делата в реално време, а не на тримесечие. В момента, в 
който делото се 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 и на Закона за защита 
на класифицираната информация. Справки могат да се правят по номер на 
делото в първа инстанция, входящ номер или номер на делото във ВТАС. 
За по-доброто функциониране на интернет страницата, в съда беше 
допълнително пусната специална ADSL интернет линия. 

Всички магистрати и служители ползват сървърна инсталация на 
правноинформационните система “Апис 6 и  Европраво”, „Апис Регистър 
6+” и  „Сиела”, които се обновяват периодично и това дава възможност за 
периодично следене на промените в законодателството. 

В съда е въведена в действие и програма за разпределение на 
делата на базата на случайния избор, предоставена от Висш Съдебен 
Съвет. 

Инсталираната по ЛОТ 2 система за управление на 
документооборота, работи добре и не създава затруднения. Всички 
магистрати и служители от помощната администрация на апелативния съд 
ползват интернет връзка от местен доставчик /“Иком Сервиз”/ през 
специална защитна стена, осигуряваща сигурна защита на информацията в 
локалната компютърна мрежа от външни интернет потребители. 

 
 
Финансово състояние на съда и инвестиции 
 
С протокол № 11 от 05.03.2008 година на ВСС Апелативен съд – 

Велико Търново има утвърдена бюджетна сметка в размер на 1549773 
лв.Същата е месечно разпределена в съответствие с единната бюджетна 
класификация по параграфи и представена във ВСС. 

В края на 2008 година бюджетната сметка приключи в размер на 
1440342 лв. Най-голям дял от бюджетната сметка са разходите за заплати и 
възнаграждения на персонала – 69.76%; на  второ място – разходите за 
осигуровки – 15.06%; на трето място са разходите за издръжка – 9..01%, 
като съотношението в параграф 10 Издръжка, най-голям дял са разходите 
за материали – 50.86%, за външни услуги – 23.51%, разходи за горива, вода 
и енергия – 11.25%, за командировки в страната и чужбина – 6.87%, 
разходи за СБКО – 5.27%, текущ ремонт – 0.63%, застраховки – 0.72% и 
разходи за платени данъци – 0.63%. 

На трето място в дела на бюджетната сметка са разходите по 
параграф 02 „Други възнаграждения и плащания на персонала” – 4.51%, 
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като и през 2008 година не сме имали проблеми с финансирането на този 
параграф и всички плащания към вещи лица и свидетели са изплащани  в 
деня на заседанието. 

Плащанията към външни доставчици и контрагенти през цялата 
година са извършвани на време и в срок. В края на 2008 година нямахме 
неразплатени разходи. 

Апелативен съд В.Търново е имал план за събиране на приходи 
през 2008 година в размер на 160000 лв., в действителност са събрани 
312273 лв., като най-голям дял са приходите от такси – 308988 лв.; 
приходи от лихви – 430 лв.; конфискувани средства – 2755 лв. и 
др.неданъчни приходи – 100 лв. Продължава и събирането на държавни 
такси по каса,с кочан, на суми до 10 лв. За годината са събрани 1114.40 лв. 

През 2008 година се извърши пълна финансова ревизия по 
разходите на държавното обществено осигуряване на Апелативен съд за 
периода 01.07.2003г. до 30.11.2008 год. от РУСО –В.Търново. Не са дадени 
задължителни предписания и не се установи нормативно основание за 
съставяне на акт за административно нарушение. 

Други ревизии и проверки по финансовата част през 2008 година не 
са извършвани. 

През 2008 г., след осигурено финансиране в размер на 310 000 лв. от 
Министерство на правосъдието и проведена обществена поръчка- открит 
конкурс, започна реконструкция, надстрояване и пристрояване на етаж за 
Апелативен съд върху неизползваема открита тераса с площ от 200 кв.м., 
изразяваща се в изграждането на 5 кабинета за съдии и съвещателна зала . 
Срокът на изпълнение е 17.03.09г. 

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

 
 
Ревизионна дейност, резултати 
 
По заповед на председателя на Апелативния съд, на осн. чл. 106 ал. 1 

т. 6 от ЗСВ, комисии от по трима съдии извършиха проверка на 
организацията на дейността на съдиите от окръжните съдилища за периода 
01.01.2008г – 01.10.08г. Проверките не се констатирали  нарушения  от 
вида, които да водят до извода, че в съдилищата не се спазват 
изискванията на процесуалните закони. Във всички съдилища е въведено 
разпределението на делата и преписките на принципа на случайния подбор 
чрез електронно разпределение. Съдебните заседатели по 
първоинстанционните наказателни общ характер дела също се избират 
чрез жребий, за което действие се съставя протокол от нарочно определена 
със заповед комисия. Копия от докладите са изпратени на председателите 
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на съдилищата, за запознаване с констатациите в тях с оглед предприемане 
мерки за отстраняване на допуснати дребни пропуски и слабости. 

През отчетната година са проведени две работни съвещания на 
ръководството на Апелативния съд с председателите на окръжните 
съдилища, на които се обсъдиха проблеми и констатирани пропуски и се 
набелязаха организационни мерки за подобряване работата на окръжните 
съдилища. Обсъден бе Анализа на Инспектората към ВСС от м. март 2008г 
от проверката на първоинстанционните НОХД прекратени и върнати на 
прокурора на осн. чл. 249 ал. 2, чл. 250 ал. 1 т. 2 и чл. 288 от НПК през 
2007г от съдилищата в региона на В.Търновски апелативен съд. 

Със заповед № 375/15.10.08г  председателят на апелативния съд 
разпореди на председателите на окръжните съдилища да се въведе 
мониторинг върху прекратените и върнати за доразследване наказателни 
общ характер дела и разпореди копия от съдебните актове да се класират в 
канцеларско дело. Със същата заповед председателите са задължени да 
въведат мониторинга  и в районните съдилища от съдебния им регион. 

На съвместно съвещание на 03.10.2008г, съдиите от наказателното 
отделение на апелативния съд, с участието на председателите на 
окръжните съдилища и заместниците им-ръководители на наказателните 
отделения, прокурорите от апелативна прокуратура и  окръжните 
прокурори от Апелативния район, обсъдиха  доклада на Председателя на 
апелативния съд, на тема „ Анализ на причините за прекратяване на 
съдебното производство и връщане делото на прокурора”. Набелязани бяха 
мерки, които определено доведоха до положителен резултат. Основание за 
този извод ми дава следната статистика: през 2007г на осн. чл. 249 ал. 2 вр. 
чл. 248 ал. 2 т. 3 НПК, чл. 288 т. 1 НПК и чл. 335 ал. 1 т. 1 от НПК в 
окръжните и районните съдилища са били прекратени/ отменени/ и 
върнати на прокурора 434 наказателни общ характер дела, а за 2008г броят 
им е слязъл на 307 дела- резултатът е очевиден и е постигнат в рамките на 
ІV тримесечие. 

При извършената през есента на 2008г Планова комплексна проверка 
на дейността на Апелативния съд по граждански, търговски и наказателни 
дела е констатирана много добра работа на съдиите по всички показатели, 
а по отношение дейността на административния ръководител на съда е 
направена констатация, че полага всички усилия за максимално 
оптимизиране работата на съда- съкращаване на сроковете по образуване, 
насрочване, разглеждане и решаване на делата. Препоръки не са 
направени. 

През отчетната година не са образувани дисциплинарни 
производства, както и не са поощрявани съдии от В.Търновския 
апелативен съд. 
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ОБОБЩЕН АНАЛИЗ ЗА РАБОТАТА НА ОКРЪЖНИТЕ 
СЪДИЛИЩА ОТ РАЙОНА НА АПЕЛАТИВНИЯ СЪД 

 
 
 

ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 
 

Брой на делата за разглеждане към 31.12.08г. 
 
 
През отчетната 2008 год. в Окръжен съд – гр.В. Търново са 

постъпили за разглеждане общо 1993 дела – с 2579 по - малко от 
постъпилите през 2007 год. и с 3488 – по-малко от постъплението през 
2006 год. Стремителното намаляване броя на постъпващите за разглеждане 
дела се дължи основно на влизане в действие от 01.01.2008 год. на Закона 
за търговския регистър и преминаване на дейността по регистрацията на 
едноличните търговци, търговските дружества в Агенцията по 
вписванията., както и на факта, че с промяната на подсъдността, 
административните дела преминаха в Административния съд. Налице е и 
спад в постъплението на въззивните наказателни общ характер дела и на 
ЧНД-ІІ инст. 

Към 31.12.2007 год.са останали несвършени 672 броя дела и с 
новопостъпилите 1993 дела, през отчетната 2008 год. съдиите при окръжен 
съд – В.Търново са разглеждали общо 2665 дела – с 2880 дела – по-малко 
от 2007 год. и с 4040 дела по-малко спрямо 2006 год. Чувствителното 
намаление се дължи, както на намаляване на постъплението поради 
изложените вече причини, така и на обстоятелството, че в този съд 
проблемът с висящността на делата в края на предходния отчетен период е 
решен. Така в началото на отчетния период са останали несвършени  672 
дела, при 973 за 2007г. и 1224 дела за 2006г. Логиката е безспорна, по-вече 
свършена работа през отчетната година, по-малко останала за следващата. 

Към 31.12.2008 год. са останали несвършени 438 дела, което е 
21,97% спрямо постъпилите за разглеждане и 16,43 % спрямо общо 
разглежданите дела. 

През отчетната 2008 год. в Окръжен съд – гр.Габрово са 
постъпили за разглеждане общо 1084 дела – с 997 по - малко от 
постъпилите през 2007 год. и с 1139 – по-малко от постъплението през 
2006 год. И тук основната причина за  намаляването броя на постъпващите 
за разглеждане дела се дължи основно на влизане в действие от 01.01.2008 
год. на Закона за търговския регистър и преминаване на дейността по 
регистрацията на едноличните търговци, търговските дружества в 
Агенцията по вписванията., преминаването на административните дела и 
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КНАХД към административните съдилища, чувствителния спад в 
постъплението на въззивни граждански дела. 

Към 31.12.2007 год.са останали несвършени 210 броя дела и през 
отчетната 2008 год. съдиите при Габровски окръжен съд са разглеждали 
общо 1 294 дела – с 1143 дела – по-малко от 2007 год. и с 1406 дела по-
малко спрямо 2006 год. Чувствителното намаление се дължи, както на 
намаляване на постъплението поради изложените вече причини, така и на 
обстоятелството, че в началото на отчетния период са останали 
несвършени значително по малко на брой дела в сравнение с предходните 
години. 

Към 31.12.2008 год. са останали несвършени 145 дела, което е 13,37 
% спрямо постъпилите за разглеждане и 11,20 % спрямо общо 
разглежданите дела. 

През отчетната 2008 год. в Окръжен съд – гр.Ловеч са постъпили 
за разглеждане общо 1279 дела – с 679 по - малко от постъпилите през 
2007 год. и с 1053 – по-малко от постъплението през 2006 год. Може да се 
каже, че намаляването броя на постъпващите за разглеждане дела се дължи 
основно на влизане в действие от 01.01.2008 год. на Закона за търговския 
регистър и преминаване на дейността по регистрацията на едноличните 
търговци, търговските дружества в Агенцията по вписванията. 

Към 31.12.2007 год.са останали несвършени 206 броя дела и през 
отчетната 2008 год. съдиите при Ловешкия окръжен съд са разглеждали 
общо 1 485 дела – с 870 дела – по-малко от 2007 год. и с 1228 дела по-
малко спрямо 2006 год. Чувствителното намаление се дължи, както на 
намаляване на постъплението поради изложените вече причини, така и на 
обстоятелството, че в началото на отчетния период са били останали 
несвършени почти двойно по-малко дела спрямо предходните години. 

Към 31.12.2008 год. са останали несвършени 167 дела, което е 13,05 
% спрямо постъпилите за разглеждане и 11,24 % спрямо общо 
разглежданите дела. 

През отчетната 2008 год. в Окръжен съд – гр. Плевен са постъпили 
за разглеждане общо 2770 дела – с 1279 по - малко от постъпилите през 
2007 год. и с 2004 дела – по-малко от постъплението през 2006 год. Спадът 
на броя на постъпващите за разглеждане дела се дължи основно на 
законодателните промени, както и на намаленото постъпление на 
гражданските и търговски дела първа инстанция, на ЧГрД –ІІ инстанция, 
който обаче не са толкова значителни на фона на първите. 

Към 31.12.2007 год.са останали несвършени 700 броя дела и през 
отчетната 2008 год. съдиите при Плевенския окръжен съд са разглеждали 
общо 3470 дела – с 1670 дела – по-малко от 2007 год. и с 2209 дела по-
малко спрямо 2006 год. Чувствителното намаление се дължи, както на 
намаляване на постъплението поради изложените вече причини, така и на 

 44



обстоятелството, че в началото на отчетния период са били останали 
несвършени значително по-малко дела спрямо предходните години. 

Към 31.12.2008 год. са останали несвършени 614 дела, което е 
22,16% спрямо постъпилите за разглеждане и 17,69% спрямо общо 
разглежданите дела. 

През отчетната 2008 год. в Окръжен съд – гр. Русе са постъпили за 
разглеждане общо 2113 дела – с 2276 по - малко от постъпилите през 2007 
год. и с 2746 дела – по-малко от постъплението през 2006 год. И в този съд 
спадът на броя на постъпващите за разглеждане дела се дължи основно на 
законодателните промени, както и на чувствително намаленото 
постъпление на въззивни граждански дела, ЧНД първа инстанция, 
въззивните наказателни дела. 

Към 31.12.2007 год.са останали несвършени 415 броя дела и през 
отчетната 2008 год. съдиите при Русенския окръжен съд са разглеждали 
общо 2528 дела – с 2327 дела – по-малко от 2007 год. и с 2726 дела по-
малко спрямо 2006 год. Чувствителното намаление се дължи, както на 
намаляване на постъплението поради изложените вече причини, така и на 
обстоятелството, че в началото на отчетния период са били останали 
несвършени значително по-малко дела спрямо предходните години. 

Към 31.12.2008 год. са останали несвършени 276 дела, което е 
13,06% спрямо постъпилите за разглеждане и 10,91 % спрямо общо 
разглежданите дела. 

От направения анализ е видно, че в петте окръжни съдилища от 
района на Апелативен съд гр. В.Търново през отчетната 2008г са 
постъпили за разглеждане общо 9239 дела. В сравнение с 2007г, когато 
новообразуваните дела за района на окръжните съдилища са 17049 е 
налице спад в постъплението със 7810 дела, а в сравнение с 2006г., когато 
са били 19669 дела, постъплението е намаляло с 10430 дела. Този тотален 
спад в постъплението на делата в окръжните съдилища се дължи основно 
на извършените законодателни промени. Извън тях, намаленото 
постъпление на някои видове дела е толкова незначително, че в никакъв 
случай не може да се направи извод, че гражданите не търсят защита на 
правата и законните си интереси. 

 
От тях в 3 месечен срок 

 Окръжен 
съд Постъпили Дела за 

Разглеждане 
Свършени 

дела Бр. % 
Велико 
Търново 1993 2665 2227 1380 62 

Габрово 1084 1294 1149 981 85 
Ловеч 1279 1485 1318 1157 88 
Плевен 2770 3470 2856 2225 78 
Русе 2113 2528 2252 1882 84 

 9239 11442 9802 7625 78 
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Видове дела за разглеждане в Окръжните съдилища 
за периода 2006-2008  

 

2006 
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

Общ
о 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
ВТОС 640 1423 0 13 1010 434 0 1791 110 108 160 287 218 511 6705
ГОС 292 299 21 5 438 122 0 717 56 141 62 165 107 275 2700
ЛОС 214 280 17 8 421 223   658 54 366 33 180 131 128 2713
ПОС 560 791 0 12 696 564   1121 260 559 89 269 234 524 5679
РОС 382 526 0 13 927 414   1403 113 237 273 238 174 554 5254

 

2007 
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

Общ
о 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
ВТОС 539 698 0 8 887 311 0 2204 74 105 118 204 183 214 5545
ГОС 341 148 14 3 387 134 0 907 20 75 36 170 110 92 2437
ЛОС 224 147 48 5 375 134   719 58 260 55 175 133 22 2355
ПОС 632 320   6 694 643   1223 212 403 139 349 325 194 5140
РОС 430 204 0 8 982 339   1760 76 203 219 239 155 240 4855

 

2008 
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

Общ
о 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
ВТОС 318 155 0 7 867 292 271 73 68 128 148 184 154 0 2665
ГОС 290 19 37 1 317 106 36 61 24 107 34 154 102 6 1294
ЛОС 232 35 18 1 339 191 0 100 52 205 71 138 103 0 1485
ПОС 203 39 18 4 688 535 383 83 207 421 161 412 316 0 3470
РОС 287 20 69 4 750 337 219 71 94 127 196 191 163 0 2528

 
 
През отчетната година в окръжните съдилища от района са 

разгледани 11442 дела, които са с 8890 по малко в сравнение с 2007г., 
когато са били 20332 дела, и с 11609 дела по малко спрямо 2006г., когато 
са били 23051 броя. Намаленият брой на стоящите са разглеждане дела е 
резултат не само на намаленото постъпление вследствие на 
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законодателните промени, но и поради обстоятелството, че и при петте 
окръжни съдилища се наблюдава положителна тенденция да приключват 
всяка следваща година с по-малък брой несвършени дела. 

 
 
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 1168 първоинстанционни дела, от които 344 са били висящи към 
01.01.08г.  и 824 новообразувани. 

Наблюдава се следното съотношение, съпоставено с данните за 2007 
и 2006 год.: 

 
Година Видове дела 2008г. 2007г. 2006г. 

Гр.дела 318 539 640 
Адм.дела 155 698 1423 
Ч. гр. дела 7 0 0 
Търговски дела 271 - - 
НОХД 68 74 110 
Ч.нак.дела вкл.разпити 276 215 262 
Фирмени дела 73 2204 1791 

 
По статистическия образец за 2008г за пръв път са отделени в 

самостоятелна графа търговските дела, поради което на пръв поглед 
изглежда, че чисто гражданските дела І инст. за разглеждане са значително 
по малко в сравнение с предходните години. Този извод е грешен, защото 
аритметичния  сбор на ред „А” и ред „Ж „ дава резултат приблизително 
равен на ред „А” от Справката за 2007г, където гражданските и 
търговските дела са отчетени заедно. Налице е тенденция на устойчивост 
на постъплението на граждански дела І инст.  

В гражданските дела І инст. преобладават облигационните искове-
292 дела, вкл. тези за непозволено увреждане-81, искове по СК-67 и по КТ 
и др. 

В.Търновският окръжен съд е разгледал 318 граждански дела І инст., 
свършил е 235 дела, от които 122 в срок до три месеца- 52%. В сравнение с 
предходните две години се констатира тенденция на снижаване бързината 
на правораздаване- от 58% за 2006г през 57% за 2007г до 52% за 
настоящата отчетна година. 
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Със съдебен акт по същество са приключили 203 дела, а 
производството по 32 дела е прекратено, в т.ч. със съдебна спогодба 5 и по 
др. причини 27. 

Останали са несвършени в края на отчетния период 83 дела. 
Проведени са 873 съдебни заседания по всичките 318 дела, което 

означава, че делата са отлагани след първото по делото заседание средно 
по два пъти. Основна причина за това е събирането на нови доказателства 
поради несвоевременно направени доказателствени искания. 

Обжалвани са 57 съдебни акта. 
Административните дела, доколкото са разглеждани от съдиите при 

В.Търновския окръжен съд, са дела, останали несвършени към момента на 
влизане в действие на АПК на 01.03.2007 год. – 118  и постъпили 37 дела в 
т.ч.  са били върнати за ново разглеждане от ВАС.  Така съдът е разгледал 
155 дела, свършил е 126 дела, от които в тримесечен срок едва 27, което 
съставлява 21% . Това са стари, проточени във времето дела, а може би и 
поради факта на „изживяване „ на този вид дела в окръжните съдилища, 
бързината на правораздаване е спаднала от 52% за 2006г. до 28% през 
2007г и 21% за отчетната година. 

Със съдебен акт по същество са приключили 123 дела, а по 3 дела 
производството е прекратено.  

Останали са несвършени 29 дела. 
Проведени са 304 съдебни заседания. 
Обжалвани са 162 съдебни акта, а през същата година са се върнали 

от ВАС общо 263 дела. От тях на 169 дела или 64,25% съдебните актове са 
потвърдени, по 27 дела или 10,25% са изменени и по 67 или 25,50 % 
съдебните актове са отменени. 

Частни граждански дела първа инстанция в ОС-В.Търново не са 
постъпвали както през отчетния период, така и в предходните две години. 

Във В.Търновския окръжен съд са постъпили 7 дела с жалби за 
бавност, които са решени незабавно. 

В.Търновският окръжен съд е разгледал 271 търговски дела І инст., 
свършил е 181 дела, от които 106 в срок до три месеца- 59%.  Сравнение с 
предходните две години не може да се направи, тъй като тези дела като 
вид за пръв път се отчитат самостоятелно. 

Тук преобладават искове от и срещу търговци, искове за 
несъстоятелност и др. 

 Със съдебен акт по същество са приключили 108 дела, а 
производството по 73 дела е прекратено, в т.ч. със съдебна спогодба 4 и по 
др. причини, най-вече не внасяне на ДТ и неотстраняване други 
нередовности по исковата молба 69 дела. 

Постановени са 8 решения по дела за несъстоятелност, които в 
сравнение с 2007г., когато те са 4 бр. бележат увеличение, но сравнени с 
2006г, когато са били 17 е налице значително намаление. 
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В края на отчетния период са останали несвършени 90 дела. 
По търговски дела са обжалвани 61 решения, което е 56,48% от 

решените по същество. В съда са върнати само 6 дела- по 2 съдебният акт е 
потвърден и по 4 дела изменен. 

В резултат на законодателната промяна, броят на фирмените дела за 
разглеждане през 2008г е спаднал почти тридесет пъти. Решени са със 
съдебен акт по същество, в тримесечен срок, всички  73 дела от този вид. 
Обжалван е един съдебен акт. 

В.Търновският окръжен съд е разгледал  68   бр. наказателни дела І 
инст., свършил е 52 дела, от които 37 в срок до три месеца- 71%. В 
сравнение с предходните две години се констатира тенденция на 
повишаване бързината на правораздаване в сравнение с 2007г, когато в 
тримесечен срок са решени 51%, но все още не е достигнат резултата по 
този показател за 2006г, когато в този срок са решение 74%. 

Най-голям относителен дял от наказателните дела първа инстанция 
заемат тези за Общоопасните престъпления, следвани в низходяща 
градация от тези против личността,  собствеността, престъпленията против 
дейността на държавни органи, обществени организации и лица, 
изпълняващи публични функции, против данъчната, финансовата и 
осигурителната система, против стопанството и др. Установена е трайна 
тенденция на най-голям брой внесени обвинителни актове и споразумения 
за извършени престъпления по чл. 343 НК. 

Със съдебен акт по същество са приключили 33 дела, а 
производството по 19 дела е прекратено, в т.ч. със споразумение по чл. 382 
НПК- 4 дела, със споразумение по чл. 384 НПК-  5 дела, по 4 дела 
съдебното производство е прекратено като са върнати за доразследване, 
които съставляват 8,16% от постъпилите обвинителни актове, което е над 
средния процент за страната. По др. причини са прекратени 6 дела. 

52 бр. НОХД са приключили с присъда, решения и споразумения, с 
подсъдими 54 лица. Осъдени са 48 лица, като 11 от тях са осъдени по 
одобрени споразумения. 

Постановени са 16 бр. съдебни акта след провеждане на съкратено 
съдебно следствие. 

Оправдани са  6 лица, което е   11,11% от съдените лица и 1,25% от 
осъдените. През 2007г е било оправдано едно лице, което е съставлявало 
1,09% от съдените лица, през 2006г. са били оправдани  3 лица- 1,88% от 
съдените лица. 

Постановена е една оправдателна присъда по НОХД № 662/07г, с 
подсъдима Елена Илиева Абаджиева, главен архитект на гр. В.Търново, за 
извършено престъпление по чл. 278 ал. 2 от НК. Присъдата е потвърдена 
от ВТАС и ВКС. Прието е, че деянието е несъставомерно от обективна и 
субективна страна. 
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Проведени са 122 съдебни заседания, което означава, че няма 
приключено НОХД в едно съдебно заседание.  

В края на отчетния период са останали несвършени 16 дела, което 
съставлява 30,76 % спрямо свършените НОХД и не би могло да са приеме 
като добър показател в работата на наказателното отделение. 

Обжалвани са 15 присъди- 45,45% от решените с акт по същество.  
Съотношението осъдителни присъди, влезли в сила /общо 28/, 

спрямо внесените за разглеждане от Окръжна прокуратура – В.Търново 
през 2008 год.обвинителни актове –37 и споразумения – 8 и приложения по 
чл. 78-а НК-4  или общо 49 е 57,14%. 

Влезли в сила присъди по дела със значим обществен интерес са 
НОХД № 160/2001г. и 1043/2005 г. на ВТОС. По първото дело, известно 
като делото „Акрам”, подсъдимите са обвинени и признати за виновни за 
извършени престъпления по чл. 212 ал. 4 във вр. с ал.1 НК. По НОХД № 
1043/2005г. подсъдимият Петър Николов Тонков е признат за виновен за 
извършено престъпление по чл.257 НК за укриване на данъчни задължения 
в особено големи размери. 

През отчетната година са приведени в изпълнение 46 присъди по 
отношение на 64 лица. Престъпленията, за които са осъдени 10 лица с 
влязъл в сила съдебен акт са извършени през 2008г, 25 лица са осъдени за 
престъпления, извършени през 2007г, 9 –за престъпления, регистрирани 
през 2006г, 1 лице- през 2005г и 5 през 2004, а останалите лица 14 за 
престъпления, извършени преди тази година. 

В съда за разгледани 128 бр.  Частни наказателни първа инстанция, 
от които през отчетния период са свършени 113 дела, в.т. 107 в тримесечен 
срок- 95%.  

По тези дела са проведени 163 заседания. 
Останали несвършени в края на отчетния период 15 дела 
Постъпили и разгледани са 6 дела по ЗЕЗА. Две от тях са разгледани 

в производство по реда на чл. 44 и сл., като е допуснато изпълнението им. 
Лицата по тях са предадени  с цел провеждане на наказателно преследване 
в издаващата заповедта страна. 

Обжалвани са 28 съдебни акта, което съставлява 28,28% спрямо 
решените с акт по същество. 

Частни наказателни дела-разпити по чл. 222 и 223 НПК са 
образувани и свършени 148 дела. 

Председателят на съда и упълномощен от него заместник са издали 
41 бр. разрешения за СРС през отчетната година. По 5 от тях са изготвени 
веществени доказателствени средства. 

През отчетната година в ОС- Габрово са стояли за разглеждане 
общо 609 първоинстанционни дела, от които 120 са били висящи към 
01.01.08г.  и  489 новообразувани. 
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Наблюдава се следното съотношение, съпоставено с данните за 2007 
и 2006 год.: 

 
Година Видове дела 2008г. 2007г. 2006г. 

Гр.дела 290 341 292 
Адм.дела 19 148 299 
Ч. гр. Дела 38 17 26 
Търговски дела 36   - - 
НОХД 24 20 56 
Ч.нак.дела вкл.разпити 141 111 203 
Фирмени дела 61 907 717 

 
Като се отделят чисто гражданските дела І инст. за разглеждане и 

търговските дела, съобразно статистическия образец за 2008г, съпоставен с 
този за 2007г. се констатира тенденция на устойчивост на постъплението 
на граждански дела І инст.  

В гражданските дела І инст. преобладават облигационните искове, 
тези за непозволено увреждане, искове по СК и по КТ и др. 

Габровският окръжен съд е разгледал 290 граждански дела І инст., 
свършил е 238 дела, от които 178 в срок до три месеца-  75%. В сравнение 
с предходните две години се констатира увеличаване бързината на 
правораздаване почти три пъти в сравнение с 2007г, когато процентът е 
бил 28 , а за 2006г е увеличен с 23 пункта. 

Със съдебен акт по същество са приключили 135 дела, а 
производството по 103 дела е прекратено по други причини извън 
съдебната спогодба. 

Останали са несвършени в края на отчетния период 52 дела. 
Проведени са 438 съдебни заседания по всичките 290 дела, което 

означава, че делата са отлагани след първото по делото заседание средно 
по един-два  пъти. Основна причина за това е събирането на нови 
доказателства поради несвоевременно направени доказателствени искания. 

Обжалвани са 22 съдебни акта. 
Административните дела, доколкото са разглеждани от съдиите при 

Габровския окръжен съд, са дела, останали несвършени към момента на 
влизане в действие на АПК на 01.03.2007 год. – 17  и постъпили 2 дела. 
Така съдът е разгледал едва 19 дела, свършил е 15 дела, от които в 
тримесечен срок едва 3, което съставлява 20% . И тук става въпрос за 
стари, проточени във времето дела, и независимо от констатираната в 
сравнение с 2007г увеличена бързина на правораздаване, в края на 
отчетния период са останали несвършени 4 дела. 

Със съдебен акт по същество са приключили 12 дела, а по 3 дела 
производството е прекратено.  
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Проведени са 22 съдебни заседания. 
Обжалвани са 8 съдебни акта.  
Разгледани са Частни граждански дела първа инстанция в ОС-гр. 

Габрово  37 дела. При сравнение, с броят им е увеличен по-вече от два 
пъти с  предходните две години.  

Свършени са всички 37 дела, от които 36 в тримесечен срок- 97%. За 
този вид дела е налице трайна тенденция на решаването им 100 % през 
отчетната година, и то 100% в тримесечен срок, за сравнителния период. 

Във Габровския окръжен съд е  постъпило 1 дело с жалба за бавност, 
което е решено незабавно. 

Габровският окръжен съд е разгледал 36 търговски дела І инст., 
свършил е 30 дела, от които 10 в срок до три месеца- 33%.  Сравнение с 
предходните две години не може да се направи, тъй като тези дела като 
вид за пръв път се отчитат самостоятелно. 

Тук преобладават искове от и срещу търговци, искове за 
несъстоятелност и др. 

 Със съдебен акт по същество са приключили 19 дела, а 
производството по 11 дела е прекратено по др. причини, най-вече не 
внасяне на ДТ и неотстраняване други нередовности по исковата молба. 
Прекратени със спогодба няма. 

Постановени са 6 решения по дела за несъстоятелност, които в 
сравнение с 2007г., когато те са 3 бр. бележат увеличение наполовина, 
както е резултата от  сравнението с 2006г, когато са били 2 решения. 

В края на отчетния период са останали несвършени 6 търговски дела. 
По търговски дела са обжалвани 4 решения, което е 21,05% от 

решените по същество. 
В резултат на законодателната промяна, броят на фирмените дела за 

разглеждане през 2008г е спаднал почти двадесет и два  пъти. Решени са 
със съдебен акт по същество, в тримесечен срок, всички  61 дела от този 
вид. Проведени са 81 заседания. Обжалвани  съдебни актове няма. 

Окръжен съд гр. Габрово е разгледал  24   бр. наказателни дела І 
инст., свършил е 20 дела, от които 16 в срок до три месеца- 80%. В 
сравнение с предходните две години се констатира тенденция на 
повишаване бързината на правораздаване в сравнение с 2007г, когато в 
тримесечен срок са решени 74%, а през 2006г. едва 63%. 

Най-голям относителен дял от наказателните дела първа инстанция 
заемат тези за Общоопасните престъпления- 12 дела, а делата за 
престъпление против личността,  собствеността, престъпленията против 
дейността на държавни органи, обществени организации и лица, 
изпълняващи публични функции, против данъчната, финансовата и 
осигурителната система, против стопанството са в незначителни нюанси- 
от порядъка на едно-две дела.  
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Със съдебен акт по същество са приключили 12 дела, а 
производството по 8 дела е прекратено, в т.ч. със споразумение по чл. 382 
НПК- 5 дела и по други причини 3 дела. 

Прекратени съдебни производства и върнати за доразследване през 
настоящата отчетна година няма в сравнение с 2007г, когато са били 2 
дела, а през 2006г- 4 дела. 

В края на отчетния период са останали несвършени 4 дела, което 
съставлява 20 % спрямо свършените НОХД. Би могло да се желае -още по-
малка висящност на фона на малкия брой дела за разглеждане от този вид. 

 Свършените през 2008 година НОХД, образувани по обвинителен 
акт, внесен от прокуратурата или внесено споразумение, приключили с 
влязла в сила присъда или определение за одобряване на споразумението 
са общо 17 дела. От тях едно дело е по глава І НК-чл.108 ал.2 НК, две дела 
по глава ІІ от НК с обвинение по чл.123 НК и с обвинение по чл. 149 ал.5 
от НК; две по глава V- едното от които по чл.214 във вр. с 213а НК; едно 
по глава VІ НК – с обвинение по чл.244 НК; три дела по глава VІІ, от които 
две по чл.255-257 НК; осем дела по глава ХІ НК – с обвинения по чл.343 
ал.1 б.”в” НК, 343 ал.3 НК, чл.354а ал.1 и чл.354а ал.2 НК.  

От свършените със съдебен акт по същество дела със значим 
обществен интерес/според указанията на ВСС в обхвата на годишните 
доклади/ са делата по чл.214 във вр. с чл.213а НК, чл. 244 НК, чл.255 – 
чл.257 НК и 354а ал.1 и 2 НК. 

Броят на осъдените лица е общо 22, от които 8 с одобрено от съда 
споразумение, а броят на оправданите е 2 лица, което е 8% от съдените 26 
лица и 9% от осъдените 22 лица. В сравнение с 2007 година оправданите 3 
лица са били 15 % спрямо съдените и 18% спрямо осъдените лица, а в 
сравнение с 2006 година – 9% спрямо съдените и 10% спрямо осъдените 
лица. Оправдателните присъди са по двете дела, образувани по 
обвинителен акт за престъпление по чл 255 -257 НК. Едната присъда е 
протестирана от прокурора и е потвърдена от по-горната инстанция. 
Втората присъда не е протестирана и също е влязла в  законна сила. 
Основанията за оправдателните присъди са липса на извършено 
престъпление и недоказаност на обвинението. 

Съотношението на осъдителните присъди, вкл. и одобрените 
споразумения, влезли в сила, общо 15 спрямо внесените за разглеждане от 
Окръжна прокуратура – Габрово през 2008 година 17 обвинителни актове 
и 6 споразумения, или общо 23, е 65%. 

През 2008 година са приведени в изпълнение 14 присъди и одобрени 
споразумения по отношение на 18 осъдени лица, 5 от които са извършили 
престъпленията през 2008 година, 12 са извършили престъпленията през 
2007 година и 1 осъдено лице е извършило престъплението през периода 
2006 -2008 година, при условията на чл.26 ал.1 НК. 
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През 2008 година е разгледано по същество едно дело – ЧНД № 
91/2008 по описа на съда, по постъпило искане за изпълнение на ЕЗА от 
Кралство Нидерландия. Допуснато е изпълнението на ЕЗА, като е 
постановено предаването на българския гражданин Теодор Кунев Кунев на 
съответните власти на издаващата държава - Кралство Нидерландия за 
изпълнение на наложеното му наказание лишаване от свобода. Решението 
на съда, както и определението по предхождащото го ЧНД № 90/2008 г. за 
вземане мярка за неотклонение “Задържане под стража” по отношение на 
Кунев, са потвърдени от Апелативен съд – В.Търново. През годината е 
образувано и ЧНД № 135/2008 по описа на съда по искане на Окръжна 
прокуратура – Габрово за вземане мярка за неотклонение “Задържане под 
стража” по отношение на Орце Венелинов Орцев с оглед изпълнение на 
ЕЗА, което е оставено без уважение. След това по отношение на лицето не 
е постъпвало искане за изпълнение на ЕЗА. 

През 2008 година в Окръжен съд – Габрово са постъпили общо 71 
искания за разрешаване използването на СРС или продължаване срока на 
използване на вече разрешено СРС. По 64 искания е разрешено 
използването на СРС или продължаването на срока, а по 7 искания е 
отказано с мотивирано разпореждане на председателя на съда. В доклада 
на председателя не се сочи имали изготвени ВДС.             
  

По делата със значим обществен интерес: 
 Делото за извършено престъпление по чл.214 във вр. с чл.213а НК е 
образувано по внесено от прокурора споразумение между него и 
защитниците на тримата обвиняеми. Одобрено е от съда, като тримата са 
осъдени на лишаване от свобода, с приложение на чл.66 ал.1 НК по 
отношение на двама от тях.        Образуваното по глава VІ НК НОХД по  
чл.244 ал.1 НК-за използване на преправени кредитни карти, е също по 
внесено от прокурора споразумение него и защитника на подсъдимите, 
одобрено е от съда, като двамата подсъдими са осъдени на лишаване от 
свобода. 
 Образуваните по глава ХІ НК едно НОХД по внесен обвинителен акт 
от прокурора с обвинения по чл.354а ал.1 и чл.354а ал.2 НК-за 
разпространение на наркотични вещества, приключило с влязла в сила 
осъдителна присъда, като тримата подсъдими са осъдени на лишаване от 
свобода. 
 Образуваните по глава VІІ НК две НОХД с обвинения за извършени 
престъпления по чл.255 – 257 НК са приключили с влязла в сила 
оправдателна присъда, като оправданите лица са общо две. 
 Две осъдителни присъди, постановени по две НОХД, образувани по 
внесен обвинителен акт по чл.244 ал.1 НК и чл.354а ал.2 НК, са обжалвани 
и не са влезли в законна сила. 
 Обжалвани са 7 присъди- 58,33% от решените с акт по същество. 
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По решените с присъда през 2008 година НОХД са обжалвани  и 
протестирани общо 9 присъди. До края на отчетния период от въззивната 
инстанция – Апелативен съд – В.Търново са върнати 5 дела. По три от тях 
присъдата е изцяло потвърдена, а по другите две е частично изменена – 
намалено по размер наказание или намалено по размер обезщетение за 
причинени вреди по приетите за съвместно разглеждане и уважени 
граждански искове. В процентно отношение спрямо решените с акт по 
същество/присъда/ 12 дела потвърдените са 25%, а изменените са 17%. По 
останалите 4 дела няма резултат от проверката на присъдите от по-горните 
инстанции, тъй като не са върнати в окръжния съд. Резултатите от 
обжалваните присъди сочат на правилно приложение на материалния 
закон от наказателните състави, разгледали и решили тези дела. 

В съда за разгледани 107 бр.  Частни наказателни първа инстанция, 
от които през отчетния период са свършени 104 дела, в.т. 101 в тримесечен 
срок- 97%.  

По тези дела са проведени 106 заседания. 
Останали несвършени в края на отчетния период 3 дела 
По този вид дела не са обжалвани съдебни актове. 
Частни наказателни дела- разпити по чл. 222 и чл. 223 НПК са 

образувани и свършени 34 дела. 
През отчетната година в ОС- Ловеч са стояли за разглеждане общо 

714 първоинстанционни дела, включително и търговски, от които 104 са 
били висящи към 01.01.08г.  и 610 новообразувани. 

Наблюдава се следното съотношение, съпоставено с данните за 2007 
и 2006 год.: 

 
Година Видове дела 2008г. 2007г. 2006г. 

Гр.дела 222 224 214 
Адм.дела 35 147 280 
Ч. гр. Дела 19 48 17 
Търговски дела  10 - - 
НОХД 52 58 54 
Ч.нак.дела вкл.разпити 276 315 399 
Фирмени дела 100 719 658 

 
 
В гражданските дела І инст. преобладават облигационните искове, 

тези за непозволено увреждане, искове по СК и по КТ и др. През годината 
са поставени на разглеждане четири дела по Закона за установяване на 
имущество, придобито от престъпна дейност. По две от тях – гр.дело № 
29/2007 год.  и гр.дело № 195/2006 год. са постановени решения, с които 
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исковете са били уважени. Решенията са обжалвани и делата не са върнати 
с резултат от инстанциите. 

Ловешкият  окръжен съд е разгледал 222 граждански дела І инст., 
свършил е 176 дела, от които 130 в срок до три месеца- 73,86 %. В 
сравнение с предходните две години се констатира тенденция на 
повишаване бързината на правораздаване- от  59% за 2007г до 73,86% за 
настоящата отчетна година. 

Със съдебен акт по същество са приключили 132 дела, а 
производството по 43 дела е прекратено, в т.ч. със съдебна спогодба 
1дело.. 

Делът на гражданските дела, които са свършени през отчетния 
период, се е запазил в сравнение с предходната 2007 год., но чувствително 
се е увеличил делът на приключилите в 3 – месечен срок. 

Останали са несвършени в края на отчетния период 46 дела. 
Проведени са 290 съдебни заседания по всичките 222 дела, което 

означава, че малка част от делата са отлагани след първото по делото 
заседание. Основна причина за това е събирането на нови доказателства 
поради несвоевременно направени доказателствени искания. 

Обжалвани са 10 съдебни акта. 
Административните дела, разглеждани от съдиите при Ловешкия 

окръжен съд, са изцяло дела, останали несвършени от предходната 2007г. 
Новообразувани няма. 

Така съдът е разгледал 35 дела, свършил е 11 дела, като в тримесечен 
срок няма такива, което съставлява 0 % . Това са стари, проточени във 
времето дела, а може би и поради факта на „изживяване „ на този вид дела 
в съдът не е движил производството съобразно инструктивните срокове. 
Бързината на правораздаване е спаднала до 0% в тримесечен срок, при 37% 
за 2007г. и 56% през 2006г. 

Със съдебен акт по същество са приключили 9 дела, а по 2 дела 
производството е прекратено.  

Останали са несвършени 24 дела. 
Проведени са 24 съдебни заседания. 
Обжалвани са 8 съдебни акта от постановените 9 . 
Частни граждански дела първа инстанция в ОС- Ловеч  са разгледани 

18 бр., като всички са свършени в срок от три месеца, което съставлява 
100%. Висящи в края на отчетния период няма. 

Със съдебен акт по същество са решени 17 дела, а по 1 дело 
производството по делото е прекратено.  

Проведени са 8 заседания. 
Обжалвани на 7 акта. 
В Ловешкия окръжен съд е постъпила една жалба за бавност, която е 

решена незабавно. 
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Ловешкият окръжен съд е разгледал 10 търговски дела І инст., 
свършил е 8 дела,всички в срок до три месеца- 100%.  Сравнение с 
предходните две години не може да се направи, тъй като тези дела като 
вид за пръв път се отчитат самостоятелно. 

Тук преобладават искове от и срещу търговци, искове за 
несъстоятелност и др. 

 Със съдебен акт по същество са приключили 7 дела, а 
производството по 1 дело е прекратено и изплатено по подсъдност. 

Постановени са 3 решения по дела за несъстоятелност, които в 
сравнение с 2007г., когато те са 14 бр. бележат намаление, както и в 
сравнени с 2006г, когато са били 6 дела.. 

В края на отчетния период са останали несвършени 2  дела. 
По търговски дела е обжалвано 1 решение, което е 14,28% от 

решените по същество. 
В резултат на законодателната промяна, броят на фирмените дела за 

разглеждане през 2008г е спаднал почти седем пъти. Решени са със 
съдебен акт по същество, в тримесечен срок, са всички 100 дела от този 
вид. Проведени са 3 заседания. Обжалвани  съдебни актове няма. 

Ловешкият окръжен съд е разгледал  52   бр. наказателни дела І 
инст., свършил е 46 дела, от които 35 в срок до три месеца- 76%. В 
сравнение с предходните две години по този показател се констатира 
абсолютна устойчивост. 

По видове престъпления разглежданите наказателни дела първа 
инстанция  в ОС-Ловеч са: най-многобройни са делата Общоопасни 
престъпления по Глава 11 – по транспорта 19 и за разпространение на 
наркотици – 7 бр. На второ място са престъпленията Глава V- против 
собствеността- 11 дела, от тях грабежи 8 дела, които бележат ръст в 
сравнение с предходната 2007г с 3 дела.; 1 дело с голям обществен интерес 
за престъпление по чл. 212 ал. 5 от НК, образувано през 2006г срещу 
лекари от ТЕЛК-Ловеч, с усложнена фактическа обстановка, множество 
свидетели и вещи лица; Следват делата за престъпления по Глава VІІ- 
против финансовата и данъчната система, съответно 2 дела по чл. 252 НК и 
3 дела по чл. 255-257НК; Четвърто място заемат престъпления по Глава ІІ- 
против личността- 3 дела за убийство, 1 дело за блудство с ненавършили 
14г възраст лица и 1 дело за отвличане на лице, с цел лишаване от свобода. 

Със съдебен акт по същество са приключили 24 дела, а 
производството по 22 дела е прекратено, в т.ч. със споразумение по чл. 382 
НПК-18 дела, по 3 дела съдебното производство е прекратено като са 
върнати за доразследване, които съставляват 7,5% от постъпилите 
обвинителни актове, което е над средния процент за страната. По др. 
причини е прекратено 1 дело. 
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46 НОХД са приключили с присъда, решения и споразумения, с 
подсъдими  51 лица. Осъдени са 46 лица като 20 от тях са осъдени по 
одобрени от съда споразумения 

Постановени са 6 съдебни акта след провеждане на съкратено 
съдебно следствие. 

По 18 дела е било постигнато споразумение, одобрено от съда, като 
само в един от случаите по отношение на двама подсъдими 
споразумението е било постигнато в съдебна фаза. Най-често по реда на 
чл.381 – 384 от НПК са приключили дела за транспортни престъпления, за 
притежаване на наркотични вещества с цел разпространение, две дела за 
грабежи. Трябва да се отбележи, че съдиите следят да се определят 
наказания, които да съответстват на тежестта на конкретното деяние или 
на дееца, да не се злепоставят интересите на пострадалите. 

Оправдани са 5 лица, което е 9,80% от съдените лица и 10,87% от 
осъдените. През 2007г са били оправдани 3 лица, което е съставлявало 
7,69% от съдените лица, през 2006г. са били оправдани  8 лица- 14,28% от 
съдените лица. По отношение на три от оправданите лица, присъдата е 
влязла в сила. Причините за постановяване на оправдателните присъди са 
несъставомерност на деянието или недоказаност. 

Проведени са 90 съдебни заседания, което означава, че няма 
приключено НОХД в едно съдебно заседание.  

В края на отчетния период са останали несвършени 6 дела, което 
съставлява 13,04 % спрямо свършените НОХД, което е добър показател за 
работата на наказателното отделение. 

Обжалвани са 15 присъди- 35,71% от решените с акт по същество. 
Съотношението осъдителни присъди, влезли в сила /общо 28/, 

спрямо внесените за разглеждане от Окръжна прокуратура – Ловеч през 
2008 год. актове / обвинителни актове –20 и споразумения – 17 или общо 
37 / е 75,68%. 

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

През отчетната година са приведени в изпълнение 43 присъди по 
отношение на 45 лица. Престъпленията, за които са осъдени 12 лица с 
влязъл в сила съдебен акт са извършени през 2008г, 16 лица са осъдени за 
престъпления, извършени през 2007г, 4 –за престъпления, регистрирани 
през 2006г, 5- през 2005г и три през 2004, а останалите лица- за 
престъпления, извършени преди тази година. 

В съда за разгледани 205 бр.  Частни наказателни първа инстанция, 
от които през отчетния период са свършени 204 дела, в.т. 204 в тримесечен 
срок- 100%. Останало е несвършено едно дело. 

По тези дела са проведени 179 заседания. 
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В района на съда е Затворът – гр.Ловеч, което води до допълнителни 
задължения за наказателните съдии. Ежемесечно заседава Комисията по 
чл.17 от ЗИН с участие на съдия при Окръжния съд. На всеки четен месец 
протичат заседания за условно предсрочно освобождаване на лишени от 
свобода. През 2008 год. са освободени 100 лица, като по отношение на 33 
от тях са постановени пробационни мерки на основание чл.70 ал.6 от НК – 
обикновено при сравнително по-голям остатък от определеното наказание, 
при наличие на риск да не се адаптират осъдените след продължително 
изолиране от обществото, при осъдени за разпространение, държане и 
употреба на наркотици. Отказано е по отношение на 8 лица условно 
предсрочно освобождаване. 

Голяма по обем е работата по частните наказателни дела по реда на 
чл.243 ал.6 и ал.7 от НПК – разглеждане по жалби на пострадали против 
постановленията на прокурори при Окръжна прокуратура – Ловеч за 
прекратяване на наказателни производства. Събраните на досъдебното 
производство доказателства по някои от делата са многобройни, обемни, 
изискват много време за запознаване и обсъждане приетите фактически 
положения и правни изводи. Разгледани са общо 16 такива дела, като са 
били отменени 7 постановления и са потвърдени 8 постановления на 
прокурори, едно дело е прекратено и върнато на Окръжна прокуратура – 
Ловеч, тъй като престъплението за което беше образувано наказателното 
производство е от компетентност на районния съд. По 7 от делата 
Апелативният съд – гр.В.Търново се е произнесъл по частни  жалби и 
частни протести, като е потвърдил определенията на съдиите при 
Ловешкия окръжен съд. 

Председателят на съда, в негово отсъствие – зам.председателите са 
издали общо 59 разрешения за използване на СРС, като 20 са по искане 
на прокуратурата във връзка с образувани досъдебни производства. По 
отношение на пет 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. По отношение на 7 лица е продължавано 
използването на СРС, като стриктно се следи използването да не 
превишава срока по чл. 21 ал.2 от Закона за  специалните разузнавателни 
средства. 

През отчетната година са били разгледани три европейски заповеди 
за арест. 

Обжалвани са 23 съдебни акта постановени по ЧНД- І инст., което 
съставлява  11,27% спрямо решените с акт по същество. 

Частни наказателни дела-разпити по чл. 222 и 223 НПК са 
образувани и свършени 71 дела. 
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През отчетната година в ОС- Плевен са стояли за разглеждане общо 
1519 първоинстанционни дела, от които 358 са били висящи към 01.01.08г.  
и 1161 новообразувани. 

Наблюдава се следното съотношение, съпоставено с данните за 2007 
и 2006 год.: 

 
Година Видове дела 2008г. 2007г. 2006г. 

Гр.дела 203 632 560 
Адм.дела 39 295 606 
Ч. гр. Дела 18 0 0 
Търговски дела 383 - - 
НОХД 207 212 260 
Ч.нак.дела вкл.разпити 582 542 648 
Фирмени дела 83 1223 1121 

 
По статистическия образец за 2008г за пръв път са отделени в 

самостоятелна графа търговските дела. Независимо от това, при сравнение 
на сбора от ред „А” и ред „Ж”- 586 дела, с броя на гражданските дела за 
разглеждане през 2007- 632 бр., където са включени и търговските дела, се 
констатира незначително намаление на делата от този вид с 46 бр. 

В гражданските дела І инст. преобладават исковете по СК, тези за 
непозволено увреждане, искове  по КТ , облигационни и др. 

Плевенският окръжен съд е разгледал 203 граждански дела І инст., 
свършил е 151 дела, от които 93 в срок до три месеца- 62%. В сравнение с 
предходните две години се констатира тенденция на увеличаване 
бързината на правораздаване- от 52% за 2006г през 55% за 2007г до 62 % 
за настоящата отчетна година. 

Със съдебен акт по същество са приключили 117 дела, а 
производството по 34 дела е прекратено, в т.ч. със съдебна спогодба 2 и по 
др. причини 32 дела. 

Останали са несвършени в края на отчетния период 52 дела. 
Проведени са 299 съдебни заседания по всичките 203 дела, което 

сочи на факта, че по-голямата част от делата са разгледани и решени в 
едно съдебно заседание. 

От решените през 2008г с акт по същество са обжалвани 53 съдебни 
акта. При въззивната и касационната проверка са били потвърдени 
актовете по 19 граждански дела, по три дела са били отменени, а по 6 дела 
изменени. По останалите обжалвани дела няма резултат от проверката. 
Процентното съотношение на потвърдените съдебни решения по 
граждански дела първа инстанция спрямо решените със съдебен акт по 
същество е 16.24 %, а това на отменените съдебни решения по граждански 
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дела първа инстанция спрямо решените със съдебен акт по същество е 2.56 
%. Процентното съотношение на изменените съдебни решения по 
граждански дела първа инстанция спрямо решените със съдебен акт по 
същество е 5.13 %. 

Цифрите илюстрират добро качество на правораздаване по 
граждански дела първа инстанция. 

Административните дела, доколкото са разглеждани от съдиите при 
Плевенския окръжен съд, са дела, останали несвършени към момента на 
влизане в действие на АПК на 01.03.2007 год. – 31  и постъпили 8 дела. 
Така съдът е разгледал 39 административни дела, свършил е 32 дела, от 
които в тримесечен срок едва 7, което съставлява 22% . И тук става въпрос 
за стари, проточени във времето дела. Поради факта на „изживяване „ на 
този вид дела в окръжните съдилища, бързината на правораздаване е 
спаднала от 76% за 2006г. до 48% през 2007г и  22 % за отчетната година. 
Типично за всички окръжни съдилища от района е изключително бавното 
административно правосъдие. 

Със съдебен акт по същество са приключили 22 дела, а по 10 дела 
производството е прекратено, в т.ч. едно със спогодба и 9 по други 
причини. 

Останали са несвършени  7 дела. 
Проведени са 58 съдебни заседания. 
Обжалвани са 12 съдебни акта. При касационната проверка са били 

потвърдени актовете по 8 дела, а 2 съдебни акта са били отменени, а 2 дела 
са останали висящи във ВАС към 31.12.2008 г. 

Процентното съотношение на потвърдените съдебни актове спрямо 
решените със съдебен акт по същество е 36.36 %, а на отменените – 9.09%. 

Частни граждански дела първа инстанция в ОС- Плевен  са 
разгледани 18 дела. В предходните две години не са стояли за разглеждане 
дела от този вид. 

Свършени са 10 дела, от тях в тримесечен срок – 100%. Със съдебен 
акт по същество 9 дела, като производството по едно дело е прекратено по 
спогодба.  

Проводени са 5 заседания, като в края на отчетния период са 
останали несвършени 8 дела. 

В Плевенския окръжен съд са постъпили 4 дела с жалби за бавност, 
които са решени незабавно. 

Окръжен съд гр. Плевен е разгледал 383 търговски дела І инст., 
свършил е 302 дела, от които 169 в срок до три месеца- 56%.  Сравнение с 
предходните две години не може да се направи, тъй като тези дела като 
вид за пръв път се отчитат самостоятелно. 

Тук преобладават искове от и срещу търговци, искове за 
несъстоятелност и др. 
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Със съдебен акт по същество са приключили 205 дела, а 
производството по 97 дела е прекратено, в т.ч. със съдебна спогодба 10 и 
по др. причини, най-вече не внасяне на ДТ и неотстраняване други 
нередовности по исковата молба 87 дела. 

Постановени са 20 решения по дела за несъстоятелност, които в 
сравнение с 2007г., когато те са 31 бр. бележат значителен спад , но 
сравнени с 2006г, когато са били 15 е налице леко увеличение. 

В края на отчетния период са останали несвършени 81 дела. 
По търговски дела са обжалвани 90 решения, което е  43,90% от 

решените по същество. 
При въззивната и касационната проверки през 2008 г. са били 

потвърдени актовете по 27 търговски дела,  10 търговски дела са били 
изцяло отменени, а актовете 10 търговски дела са били изменени. 
Процентното съотношение на потвърдените съдебни решения по 
търговски дела спрямо решените със съдебен акт по същество е 13.17 %., 
на отменените съдебни решения  спрямо решените със съдебен акт по 
същество е 4.88 %., на изменените съдебни решения по търговски дела 
спрямо решените със съдебен акт по същество е 4.88 %. 

В резултат на законодателната промяна, броят на фирмените дела за 
разглеждане през 2008г е спаднал почти петнадесет пъти. Решени са със 
съдебен акт по същество, в тримесечен срок, всички 80 дела от този вид- 
96,38%. В края на отчетния период са останали несвършени три дела. 
Обжалвани са осем съдебни акта. 

Плевенският окръжен съд е разгледал  207   бр. наказателни дела І 
инст., свършил е 128 дела, от които 55 в срок до три месеца- 43 %. В 
сравнение с предходните две години се констатира тревожна тенденция на 
спадане бързината на правораздаване в сравнение с 2007г, когато в 
тримесечен срок са решени  63%, а така също и в сравнение с 2006г., 
когато в този срок са свършени 56%. 

Най-голям относителен дял от наказателните дела първа инстанция 
заемат тези за престъпления против собствеността- 54, следвани от 
Общоопасните престъпления- 50, следвани в низходяща градация от тези 
против личността- 46, против данъчната, финансовата и осигурителната 
система- 38, престъпленията против дейността на държавни органи, 
обществени организации и лица, изпълняващи публични функции- 14 дела, 
против стопанството- 5 дела и др. 

Със съдебен акт по същество са приключили 95 дела, а 
производството по 33 дела е прекратено, в т.ч. със споразумение по чл. 384 
НПК-  13 дела, по 19 дела съдебното производство е прекратено като са 
върнати за доразследване, които съставляват 17,27 % от постъпилите 
обвинителни актове, което е значително над средния процент за страната. 
По др. причини са прекратено 1 дело. 
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108 бр. НОХД са приключили с присъда, решения и споразумения, с 
подсъдими 129 лица. Осъдени са  114 лица, като 25 от тях са осъдени по 
одобрени споразумения. 

Постановени са 12 бр. съдебни акта след провеждане на съкратено 
съдебно следствие. 

Оправдани са 15 лица, което е   10,71% от съдените лица и 13,16% от 
осъдените. През 2007г са били оправдани 15 лица, което е съставлявало 
11,81% от съдените лица, през 2006г. са били оправдани 14 лица- 8,48% от 
съдените лица. 

Съотношението на осъдителните присъди, влезли в сила през 2008г-
общо 84, спрямо внесените в съда от Окръжна прокуратура Плевен 
обвинителни актове- 99, и споразумения – 11 ,или общо 110 е 76,36%. 

Проведени са 436 съдебни заседания, което означава, че няма 
приключено НОХД в едно съдебно заседание, а заседанията по делата са 
отлагат многократно. Това обяснява и ниския процент свършени дела от 
този вид в тримесечен срок. 

В края на отчетния период са останали несвършени 60 дела, което 
съставлява 61,71 % спрямо свършените НОХД, което дава основание 
работата на съдиите от наказателното отделение да се оцени като 
посредствена по този показател.  

Обжалвани са 60 присъди- 63,15 % от решените с акт по същество.  
През отчетния период са влезли в сила общо 9 оправдателни 

присъди, с които са признати за невинни и са оправдани общо 15 
подсъдими. 

Деветте оправдателни присъди са постановени, тъй като съдебните 
състави са приели, че обвиненията срещу подсъдимите не са били доказани 
по несъмнен начин, в резултат на което не е било констатирано, че 
деянията са извършени от оправданите подсъдими. От тази гледна точка 
основната причина за постановените и влезли в сила през отчетния период 
оправдателни присъди е неефективната и непрецизна работа на 
разследващите органи и на наблюдаващите досъдебните производства 
прокурори. 

През 2008 г. в Плевенския окръжен съд е решено с влязла в сила 
присъда само едно наказателно дело първа инстанция, което е от особен 
обществен интерес по смисъла на Мерки за организацията на работата в 
съдилищата и прокуратурата по делата от особен обществен интерес, 
приети с решение по протокол № 39 от заседанието на ВСС, проведено на 
08.10.2008 г. 

С присъда № 19 от 02.09.2008 г., постановена по С-НОХД № 
346/2008 г. по описа на Окръжен съд-гр. Плевен, влязла в сила на 
02.09.2008 г. 6 подсъдими са признати за виновни, от които един за 
виновен в извършване на престъпление по чл. 321, ал. 3, т. 1, във връзка с 
ал. 1, във връзка с чл. 354 а, ал. 1 НК – образуване и ръководене на 
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престъпна група в гр. Плевен, създадена с цел да върши престъпления по 
чл. 354 а, ал. 1 НК, осъден на три години и шест месеца лишаване от 
свобода при първоначален общ режим, а останалите 5 подсъдими са 
признати за виновни в извършване на престъпление по чл. 321, ал. 3, т. 2, 
във връзка с ал. 2, във връзка с чл. 354 а, ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 2 НК 
-  от неустановен ден през 2007 г. до 31.03.2008 г. в гр. Плевен,  за това, че 
в съучастие като извършители, участвали в организирана престъпна група 
създадена с цел да върши престъпления по чл. 354 а, ал. 1 НК и при 
условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 НК са осъдени на различни срокове 
лишаване от свобода, някои от тях с приложението на чл. 66 НК.  

През отчетната година са приведени в изпълнение 79 присъди по 
отношение на 99 лица. Престъпленията, за които са осъдени 37 лица с 
влязъл в сила съдебен акт са извършени през 2008г,  40 лица са осъдени за 
престъпления, извършени през 2007г, 17–за престъпления, регистрирани 
през 2006г, 5 лица - през 2005г. 

В съда за разгледани 421 бр.  Частни наказателни първа инстанция, 
от които през отчетния период са свършени 395 дела, в.т. 382 в тримесечен 
срок- 97%.  

По тези дела са проведени 409 заседания. 
Останали несвършени в края на отчетния период 26 дела 
Обжалвани са 36 съдебни акта, което съставлява  спрямо решените с 

акт по същество  9,30 %. 
В района на съда се намират Затворът – гр.Плевен и Затворът гр. 

Белене. Това обстоятелство води до допълнителна натовареност съдиите от 
наказателното отделение, тъй като през всеки четен календарен месец от 
годината се провеждат заседания на Комисията по чл.17 от ЗИН с участие 
на съдия при Окръжния съд в двете места за изтърпяване на наказание 
лишаване от свобода и се разглеждат частни наказателни производства за 
условно предсрочно освобождаване на лишени от свобода. През 2008 год. 
са освободени УП 165 лица, като по отношение на 11 от тях са 
постановени пробационни мерки на основание чл.70 ал.6 от НК , тъй като 
са имали сравнително по-голяма неизтърпяна част от наказанието. 
Отказано е по отношение на 6 лица условно предсрочно освобождаване.  

През 2008г. в ОС-Плевен са били образувани и разгледани две дела 
по реда на чл. 42 ал. 1 и сл. от ЗЕЕЗА. И по двете заповеди, исканията са 
били от съдия по предварителното разследване от гр. Триест Република 
Италия за предаване на българския гражданин Върбан Георгиев Златков от 
гр. Левски и втората – за предаване на българския гражданин Върбан 
Лилиев Илиев, също от гр. Левски. По отношение на двете заповеди, съдът 
е отказал да ги изпълни, тъй като по отношение на исканите лица са 
образувани досъдебни производства в България за същите деяния. 
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През 2008г административният ръководител-председател на ОС-
Плевен е дал 283 разрешения за използване на СРС. Изготвени са 31 броя 
веществени доказателствени средства. 

Частни наказателни дела-разпити по чл. 222 и 223 НПК са 
образувани и свършени 161 дела. 

 
През отчетната година в ОС- Русе са стояли за разглеждане общо 

1087 първоинстанционни дела, от които 178 са били висящи към 01.01.08г.  
и 911 новообразувани. 

Наблюдава се следното съотношение, съпоставено с данните за 2007 
и 2006 год.: 

 
Година Видове дела 2008г. 2007г. 2006г. 

Гр.дела 287 430 382 
Адм.дела 20 204 526 
Ч. гр. Дела 73 8 13 
Търговски дела  219 - - 
НОХД 94 76 113 
Ч.нак.дела вкл.разпити 323 422 510 
Фирмени дела 71 1760 1403 

 
Независимо от обстоятелството, че по статистическия образец за 

2008г за пръв път са отделени в самостоятелна графа търговските дела от 
гражданските като цяло, аритметичната сметка сочи, че е налице 
тенденция на устойчивост на постъплението на граждански дела І инст.  

От общо постъпилите 196 броя първоинстанционни граждански дела 
63 бр. са образувани по искове по СК, 70 бр. по облигационни искове, и 59 
бр. имат за предмет други претенции. Увеличението  на този вид дела в 
сравнение с 2007г.  се дължи на новите правила, по които се определя 
цената на иска, и оттам - родовата подсъдност на гражданските спорове. 
От постъпилите през 2008г. граждански дела, 156 броя са образувани при 
действието на новия ГПК, което е с 28 дела в повече в сравнение с тези за 
2007г. и с 48 спрямо делата за 2006г. 

Русенският окръжен съд е разгледал 287 граждански дела І инст., 
свършил е 215 дела, от които 106 в срок до три месеца- 49%. В сравнение с 
предходните две години се констатира тенденция на снижаване бързината 
на правораздаване- от 58% за 2006г през 56% за 2007г до 49% за 
настоящата отчетна година. Основна причина за това е обстоятелството, че 
през отчетната година съдът работи в непълен състав- с пет магистрата в 
по-малко поради преминаване на колеги в Административния съд и 
обжалване на конкурс за назначаване на новите кандидати. 
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Със съдебен акт по същество са приключили 139 дела, а 
производството по 76 дела е прекратено по различни причини. 

Останали са несвършени в края на отчетния период 72 дела. 
Проведени са 371 съдебни заседания по всичките 287 дела, което 

означава, че делата някои от делата са решавани още в първото по делото 
заседание.  

Обжалвани са 59 съдебни акта. 
Административните дела, доколкото са разглеждани от съдиите при 

Окръжен съд-Русе, са дела, останали несвършени към момента на влизане 
в действие на АПК на 01.03.2007 год. – 17  и постъпили 3 дела, които  са 
били върнати за ново разглеждане от ВАС.  Така съдът е разгледал 20 дела, 
свършил е 16 дела, от които в тримесечен срок едва 2, което съставлява 
13%.  Може би поради обстоятелството, че разглеждането на  този вид 
дела в окръжните съдилища приключва, бързината на правораздаване е 
спаднала от 72% за 2006г. до 30% през 2007г и 13% за отчетната година.  
Тази тенденция присъства във всички окръжни съдилища от района без 
изключение. 

Със съдебен акт по същество са приключили 14 дела, а по 2 дела 
производството е прекратено.  

Останали са несвършени 4 дела. 
Проведени са 36 съдебни заседания. 
Обжалвани съдебни актове няма.  
Частни граждански дела първа инстанция в ОС-Русе през настоящата 

отчетна година са разгледани 69 бр. В предходните две години не са 
постъпвали за разглеждане дела от този вид. 

В Русенския окръжен съд са постъпили 4 дела с жалби за бавност, 
които са решени незабавно. 

Окръжен съд-Русе е разгледал 219 търговски дела І инст., свършил е 
137 дела, от които 41 в срок до три месеца- 30%.  Сравнение с предходните 
две години не може да се направи, тъй като тези дела като вид за пръв път 
се отчитат самостоятелно. 

Тук преобладават искове от и срещу търговци, искове за 
несъстоятелност и др. 

Със съдебен акт по същество са приключили 106 дела, а 
производството по 31 дела е прекратено по различни причини. 

Постановени са 26 решения по дела за несъстоятелност, които в 
сравнение с 2007г., когато те са 27 бр. бележат устойчивост, но сравнени с 
2006г, когато са били 22 е налице значително увеличение. 

В края на отчетния период са останали несвършени 82 дела. 
По търговски дела са обжалвани 25 решения, което е 23,58% от 

решените по същество. 
В резултат на законодателната промяна, броят на фирмените дела за 

разглеждане през 2008г е спаднал почти двадесет и пет пъти. Свършени са 

 66



62 дела, съдебен акт по същество, в тримесечен срок,- 100%. Останали 
несвършени в края на отчетния период 9 дела. Обжалвани съдебни актове 
няма. 

Русенският окръжен съд е разгледал  94 бр. наказателни дела І инст., 
свършил е 86 дела, от които 78 в срок до три месеца- 91%. В сравнение с 
предходните две години се констатира тенденция на утвърждаване на 
постигната много добра бързина на  правораздаване по този вид дела. 

Най-голям относителен дял от наказателните дела първа инстанция 
заемат тези за Общоопасните престъпления- 35, следвани в низходяща 
градация от тези против собствеността-19 против данъчната, финансовата 
и осигурителната система- 12, личността-11, престъпленията против 
дейността на държавни органи, обществени организации и лица, 
изпълняващи публични функции- 8,  против стопанството и др. 

Със съдебен акт по същество са приключили 43 дела, а 
производството по 43 дела е прекратено, в т.ч. със споразумение по чл. 382 
НПК- 35 дела, със споразумение по чл. 384 НПК- 1 дело, по 5 дела 
съдебното производство е прекратено като са върнати за доразследване, 
които съставляват 5,43% от постъпилите обвинителни актове, което е под 
средния процент за страната. По др. причини са прекратени 2 дела. 

86 бр. НОХД са приключили с присъда, решения и споразумения, с 
подсъдими 108 лица. Осъдени са 97 лица, като 45 от тях са осъдени по 
одобрени споразумения. 

Постановени са 9 бр. съдебни акта след провеждане на съкратено 
съдебно следствие. 

Оправдани са 5 лица, което е   4,6 % от съдените лица и 5,15 % от 
осъдените. През 2007г са били оправдани 2 лица, което е съставлявало 
1,86% от съдените лица, през 2006г. са били оправдани  8 лица- 6,2% от 
съдените лица. 

Проведени са 126 съдебни заседания, което означава, че в по-
голямата си част, НОХД са приключили в едно съдебно заседание.  

В края на отчетния период са останали несвършени 27 дела, което 
съставлява 31,39 % спрямо свършените НОХД . 

Обжалвани са 27 присъди- 62,79% от решените с акт по същество.  
Съотношението осъдителни присъди, влезли в сила общо 29, спрямо 

внесените за разглеждане от Окръжна прокуратура – Русе през 2008 год.  
обвинителни актове –59 и споразумения – 35 или общо 94 бр. е 31%.  
През отчетната година са постановени 4 оправдателни присъди 
постановени от съдебни състави председателствани от съдиите 
Любомиров-1, Стаменов-1, Пейчева-1 и Черкезова-1.  

- НОХД№14/08г. с докладчик съдия Черкезова е било образувано на 
22.01.2008, по обвинителен акт внесен от РОП срещу лицата Румен 
Януаров, бивш областен управител на област Русе и Димитър Маринов- 
директор на Дирекция Административен контрол, регионално развитие и 
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държавна собственост в областна администрация Русе. Първият е бил 
обвинен в извършване на престъпление по чл.219, ал.2 от НК, а вторият-в 
такова по чл.282, ал.2, пр.1 и пр.2, вр.с ал.1, пр.2 от НК. Съдът е приел, че 
двамата подсъдими не са обективирали поведение, което да се 
квалифицира по начина посочен от прокуратурата.Анализирайки 
доказателственият материал съдът е стигнал до извод, че не са налице 
обективните и субективни признаци от състава на престъпленията.В 
първата инстанция делото е било разгледано в две съдебни заседания и е 
приключило с присъда на 12.03.2008г. Присъдата е била потвърдена от 
въззивната и касационна инстанции и е влязла в сила на 01.12.2008г. 

- НОХД№ 71/08г.с докладчик съдия Пейчева е образувано на 
14.03.2008г. по обвинителен акт на РОП за извършено престъпление по 
чл.142, ал.2, т.1, т.2, т.3, пр.2, вр.ал.1 от НК , по чл.142а, ал.3, вр.ал.1 от НК 
и по чл.198, ал.1 от НК.По делото са проведени 5 съдебни заседания, като 
присъдата е постановена на 17.09.2008г. В.Търновският апелативен съд 
потвърди оправдателната присъда. Делото е изпратено по касационен 
протест във ВКС. 

- НОХД№102/08г.с докладчик съдия Любомиров е образувано на 
10.04.2008г по обвинителен акт на РОП с обвинение по чл.206, ал.4, вр.ал.1 
от НК за присвояване на парична сума в особено големи размери - 308 240, 
83 лева, собственост на „Елана фонд за земеделска земя” АДСИЦ София, и 
деянието представлява особено тежък случай. 

Делото е било разгледано в три съдебни заседания и е приключило с 
присъда на 02.07.2008г. Съдът е приел, че в случая се касае за отношения 
свързани с изпълнението на договор и че липсва деяние което да може да 
бъде квалифицирано като престъпно. Поради това, подсъдимата Ангелова 
е била призната за невинна и на основание чл.304 от НПК-оправдана по 
обвинението по чл.206, ал.4, вр.ал.1 от НК. В.Търновският апелативен съд 
отмени тази присъда и призна подсъдимата за виновна по предявеното й 
обвинение. 

- НОХД№224/08г. с докладчик съдия Стаменов е образувано на 
8.07.2008г. по обвинителен акт на РОП за престъпление по чл.123, ал.1 от 
НК . По делото са проведени 3 съдебни заседания, като присъдата е 
постановена на 17.09.2008г. Делото е разгледано от апелативния съд, но не 
е постановен съдебен акт към момента. 
 От делата с влязла в сила присъда през 2008 г. със значим 
обществен интерес следва да се отбележат: 
 - НОХД №25/08 с докладчик съдия Любомиров е било образувано 
30.01.2008 г.по обвинителен акт на РОП срещу М. С. за извършено 
престъпление по чл.116, ал.1, т.3, пр.1, т.4, пр.3, т.6, пр.2 и пр.3 и т.9, 
вр.чл.115 и по чл.116, ал.1, т.9 и т.12, пр.2, вр.чл.115, вр.чл.18, ал.2 от НК 
По делото са проведени 2 съдебни заседания и на 12.03.2008г. е била 
постановена присъда с която на подсъдимият след като е признат за 
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виновен е било наложено наказание доживотен затвор без 
замяна.Присъдата влязла в сила на 2.10.2008г. 
 - НОХД №253/08 с докладчик съдия Любомиров е било образувано 
на 21.07.2008 г. с докладчик съдия Любомиров е било образувано 
21.07.2008 г.по обвинителен акт на РОП срещу Д.Г.  за извършено 
престъпление по чл.257, ал.1, вр.чл.255, ал.1, вр.чл.26 от НК, по чл.257, 
ал.1, вр.чл.256 от НК. Делото е разгледано в едно съдебно заседание, като 
на 10.09.2008г. е била постановена осъдителна присъда Същата е  влязла в 
сила на 26.09.2008г. 
 - НОХД №389/04 с докладчик съдия Сирманов е било образувано на 
23.07.2004 г… по обвинителен акт срещу С.Д., бивш съдия изпълнител в 
СИС при РРС, за престъпление по чл.282, ал.2, пр.1 и 2 от НК.Делото е 
приключило в първата инстанция след 2 съдебни заседания с присъда 
постановена на 03.12.04г. След двукратно разглеждане във въззивната и 
касационна инстанции, присъдата е влязла в сила на 4.01.2008г. 

- НОХД №382/06 с докладчик съдия Черкезова е било образувано на 
28.07.2006г. по обвинителен акт на РОП срещу осем лица с обвинение за 
участие в организирана престъпна група за извършване на престъпления 
по чл.242, ал.4, вр.ал.1, б.”д” и б.”е”, вр.чл.26, ал.1 от НК.Присъдата е 
постановена на 30.05.2007г., след проведени 6 съдебни заседания, а е 
влязла в сила на 10.07.2008г. 

Изложеното сочи, че делата със значим обществен интерес в 
Русенски окръжен съд, въпреки фактическата си  и правна сложност се 
приключват в изключително кратки срокове.  

През отчетната година са приведени в изпълнение 78 присъди по 
отношение на 78 лица. Престъпленията, за които са осъдени 57 лица с 
влязъл в сила съдебен акт са извършени през 2008г, 10 лица са осъдени за 
престъпления, извършени през 2007г, 10 лица–за престъпления, 
регистрирани през 2006г, и едно лице- през 2005г 

През отчетната година, председателят на съда и упълномощен от 
него заместник са дали 183 писмени разрешения за използване на СРС. В 
справката не се съдържат данни изготвени ли са ВДС , и ако, какъв е броят 
им. 

В съда за разгледани 127 бр.  Частни наказателни първа инстанция, 
от които през отчетния период са свършени 123 дела, всички в  тримесечен 
срок- 100%.  

По тези дела са проведени 120 заседания. 
Останали несвършени в края на отчетния период 4 дела 
Обжалвани са 33 съдебни акта, което съставлява 29,46% спрямо 

решените с акт по същество. 
В Русенския окръжен съд са постъпили и разгледани 9 бр. 

Европейски заповеди за арест. Предадени са 8 лица. По факс е получена 
една Европейска заповед за арест от Прокуратурата Щутгард- Р Германия, 
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с молба за предаване на български гражданин, за когото има данни 
единствено, че е роден в България на 29.09.1974г, а мястото на раждане е 
неизвестно. С оглед изложеното, молбата и постъпилите материали са 
били върнати на издателя. 

Частни наказателни дела-разпити по чл. 222 и 223 НПК са 
образувани и свършени 196 дела. 
 
 

ВЪЗЗИВНИ ПРОИЗВОДСТВА – разгледани, свършени дела по 
видове. Срочност на решаване на делата. Качество на 

правораздаването 
 
През 2008 год. в Окръжен съд гр. В.Търново са разгледани общо 

1497 въззивни дела, от които 328 останали висящи към 01.01.2008 год. и 
1169 – новообразувани. Наблюдава се следното съотношение, 
съпоставено с данните за 2007 и 2006 години: 

 
 

Година Видове дела 2008г. 2007г. 2006г. 
Въззивни гр.дела 867 887 1010 
Частни гр.дела ІІ-ра 292 311 434 
Въззивни нак.дела 184 204 287 
Частни нак.дела ІІ-ра 154 183 218 

 
От сравнителната таблица е видно, че е налице тенденция за 

намаляване на всички видове въззивни дела за разглеждане. 
Може да се приеме, че намалението на въззивните наказателни дела 

се дължи на увеличението на броя на приключените с одобрено 
споразумение дела в районните съдилища. 

През годината са свършени общо 1292 въззивни дела, което 
съставлява 86,30 % от общо поставените на разглеждане дела, през 2007 
год. са били приключени  79,30%, през 2006год. –83,22%.  

В тримесечен срок са приключили 762 въззивни производства, което 
съставлява 58,97 % от общо свършените и 50,90 % от общо поставените на 
разглеждане. През 2007 год. това съотношение е било съответно 74,70 % от 
свършените и 59,24 % от поставените на разглеждане; през 2006 год. – 
69,11 % от свършените и 57,51 % от постъпилите за разглеждане. При тези 
резултати, за сравнителния тригодишен период се констатира тенденция на 
намаляване бързината на приключване на делата, независимо от 
обстоятелството, че е налице и тенденция на намаляване на въззивните  
дела за разглеждане. 
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В.Търновският окръжен съд е разгледал 867  въззивни граждански 
дела , свършил е 722 дела, от които 236 в срок до три месеца- 32,68 %. В 
сравнение с предходните две години се констатира тревожна тенденция на 
намаляване бързината на правораздаване по въззивни граждански дела- от 
52% за 2006г през 62% за 2007г., още по-вече, че през отчетната година е 
увеличен броя на съдиите, разглеждащи граждански  дела, тъй като след 
закриването на административното отделение, колегите от това отделение 
преминаха в гражданското. Председателят на този съд следва да набележи 
и реализира мерки, които да доведат да подобряване дейността на съдиите, 
разглеждащи граждански дела І инст. 

Със съдебен акт по същество са приключили 658 дела, а 
производството по 64 дела е прекратено по различни  причини. 

Останали са несвършени в края на отчетния период 145 дела. 
Проведени са 1197 съдебни заседания, което означава, че  делата са 

отлагани по няколко пъти. Основна причина за това е събирането на нови 
доказателства от въззивната инстанция, както и поради несвоевременно 
направени доказателствени искания. 

Обжалвани са 188 съдебни акта. 
В отчетната година Окръжен съд гр. В.Търново е разгледал 292 бр. 

Чгр.д. ІІ инстанция. Свършени са 274 дела, от които 258  в тримесечен 
срок, което съставлява 94% .Със съдебен акт по същество са решени 257 
дела. В края на отчетния период са останали несвършени 18 дела. 
Обжалвани са съдебните актове по 32 дела. 

Анализът на резултатите от въззивната проверка на 
първоинстанционните актове на районните съдилища от района на ВТОС, 
направен на база, че от решените по същество 658 възззивни граждански 
дела, 174 дела са потвърдени или 26.44%, 24 са изменени, което е 3.6% и 
44 дела са отменени, което е 6.6%, а от частните граждански дела втора 
инстанция със съдебен акт по същество са приключили 257, от които 
потвърдени са 33 акта или 12.84%, изменени няма, отменени са 4 броя или 
1.6% , налага извода, работата на районните съдилища е добра, но има 
какво още да се желае.             

При обжалвани общо 220 второинстанционни граждански и 
търговски дела през годината са върнати 242 въззивни граждански дела. 
По 174 дела или 72.19% въззивното решение е оставено в сила. По 24 дела 
или 10%  решението е изменено и по 44 дела или 18% въззивното решение 
е отменено. 

 През годината се върнаха от инстанционен контрол и 37 въззивни 
частни граждански дела при обжалвани 32 броя, като по 33 броя 
въззивният акт е оставен в сила или 90%, а по 4 броя или 10 % е отменен.  

В.Търновският окръжен съд е разгледал 184 въззивни наказателни 
дела, от които е свършил 148. От тях в тримесечен срок 120 дела, което 
съставлява 81,08 %. Със съдебен акт по същество са приключили 142 дела, 
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а производството по делото по 6 дела е прекратено Проведени са 287 
заседание. Броя на съдебните заседания сочи на извода, че по-голяма част 
от този вид дела не са решавани в едно заседание. В края на отчетния 
период са останали несвършени 36 дела. Касационно са обжалвани 7 
съдебни акта. 

През 2008г. са постановени съдебни актове по 142 ВНОХД. По тях са 
отменени общо 24 присъди, постановени по НОХД от районните 
съдилища. По 10 от тях след отмяната е постановена нова присъда от 
въззивния съд. По 6 от ВНОХД са отменени оправдателни присъди и са 
постановени осъдителни. По 4 НОХД е отменена осъдителна присъда и е 
постановена оправдателна. При анализа на събрания доказателствен 
материал въззивният съд е достигнал до различен извод по отношение 
приложението на материалния закон. 

По 14 ВНОХД са отменени постановените първоинстанционни  
присъди, като делата са върнати за ново разглеждане на прокурора или на 
друг състав на районния съд. 

Причини за отмяна на постановените съдебни актове са допуснати 
съществени нарушения на процесуалните правила при изготвяне на 
обвинителния акт, при разглеждане на делото от първоинстанционния съд, 
както и при постановяване на съдебния акт. Свързани са най-вече с 
реализиране правото на защита на подсъдимия /подсъдимите/ в 
наказателния процес.  

При разглеждане на ЧНД са отменени изцяло 24 от постановените 
съдебни актове от районните съдилища. В значителна част от тези дела са 
атакувани определения в производства по чл. 243 ал. 3-5 НПК. Въззивният 
съд се е произнесъл в противната насока, като е постановено съответно 
връщане делото на прокурора за доразследване или потвърждаване на 
постановлението за прекратяване.  

Изменени съдебни актове: По ВНОХД изменените присъди на 
районните съдилища са общо 22 бр. При разглеждане на делата във 
въззивната инстанция и постановяване на съдебните актове се констатира 
трайна тенденция към намаляване размера на наложените наказания, 
замяната им с по-леко по вид наказание, както и разширяване 
приложението на чл. 66 НК. По 17 от делата са постановени решения, с 
които са изменени атакуваните присъди в тази насока. Увеличаване 
размера на наложеното наказанието,  замяната му от по-леко по вид с по - 
тежко такова е постановено с решения по 2 дела. Само по 1 дело е 
увеличен размера на уважения граждански иск. По две дела е налице 
частична отмяна на атакуваната присъда. 

Резултатите от касационната проверка са следните: По реда на 
редовния и извънредния способ са атакувани актовете по 7 дела, 
постановени от Окръжен съд, като въззивна инстанция. При извършената 
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касационна проверка са потвърдени  1 от тях, изменен е 1 от тях и са 
отменени 1 бр. По останалите няма резултат. 

През отчетната година В.Търновският окръжен съд е разгледал и 
154 бр. Ч.Н.Д. ІІ инстанция .От тях са свършени 148 дела , в тримесечен 
срок- 139,  което съставлява 94% , от които с акт по същество 141 дела. 
Прекратени са производствата по 7 дела. В края на отчетния период са 
останали несвършени 6 дела. 

През 2008 год. в Окръжен съд гр. Габрово са разгледани общо 679 
въззивни дела, от които 84 останали висящи към 01.01.2008 год. и 595 – 
новообразувани. Наблюдава се следното съотношение, съпоставено с 
данните за 2007 и 2006 години: 

 
 

Година Видове дела 2008г. 2007г. 2006г. 
Въззивни гр.дела 317 387 438 
Частни гр.дела ІІ-ра 106 134 122 
Въззивни нак.дела 154 170 165 
Частни нак.дела ІІ-ра 102 113 107 

 
От сравнителната таблица е видно, че е налице тенденция за 

намаляване на всички видове въззивни дела за разглеждане. 
Може да се приеме, че намалението на въззивните наказателни дела 

се дължи на увеличението на броя на приключените с одобрено 
споразумение дела в районните съдилища. 

През годината са свършени общо 608 въззивни дела, което 
съставлява 89,54 % от общо поставените на разглеждане въззивни дела, а 
през 2007 год. са били приключени  89,30%, през 2006год. –86,53 %.  

В тримесечен срок са приключили 586 въззивни производства, което 
съставлява 96,38 % от общо свършените и  86,30% от общо поставените на 
разглеждане.  

През 2007 год. това съотношение е било съответно 82,86 % от 
свършените и 74,28 % от поставените на разглеждане; през 2006 год. – 
69,30% от свършените и 59,97 % от стоящите за разглеждане. При тези 
резултати, за сравнителния тригодишен период се констатира положителна 
тенденция на увеличаване бързината на приключване на делата на 
въззивните дела. 

Въззивните граждански дела за разглеждане през 2008 година са 
общо 317, от които 56 висящи в началото на периода и 261 новопостъпили 
през годината. През 2007 година тези дела са били 387, а през 2006 година 
– 438 дела за разглеждане.   

По 49 от свършените през годината въззивни граждански дела 
решенията са обжалвани пред ВКС. По 22 дела решенията са потвърдени 
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от касационната инстанция. Останалите 27 дела не са върнати до края на 
отчетната година. Процентното съотношение на потвърдените решения 
спрямо решените с акт по същество 254 въззивни граждански дела е около 
9 %. 

Въззивните частни граждански дела за разглеждане през 2008 година 
са били общо 106, от които 3 висящи и 103 новообразувани. През 2007 
година броят на тези дела е бил 134, а през 2006 година – 122. Причина за 
това значително намаление е незначителното постъпление  на фирмени 
производства и административни дела – с влизане в сила на Закона за 
търговския регистър и променена подсъдност по АПК. 

Обжалвани са и постановените през годината съдебни актове по 13 
въззивни частни граждански дела, като са потвърдени 10, отменен е 
съдебният акт по едно дело и две дела не са върнати. Съотношението на 
потвърдените съдебни актове спрямо постановените 87 е 11.5%, а на 
отменените  -  1.15%. 

Въззивните наказателни общ характер дела за разглеждане през 2008 
година са общо 154/в които са включени и ВНАХД – с първоинстанционни 
решения по чл.78а от НК/, от които 20 висящи в началото на периода и 134 
новопостъпили. През 2007 година тези дела са били общо 170, а през 2006 
година – 165 дела. Въззивните частни наказателни дела за разглеждане 
през 2008 година са общо 102, от които 5 висящи в началото на годината и 
97 новопостъпили. През 2007 година броят на тези дела е бил 110, а през 
2006 година – 107 дела. Освен това през 2008 година са стояли за 
разглеждане и 6 касационни дела по ЗАНН, останали висящи в началото на 
периода. Причина за това намаление е липсата на постъпления на 
касационни производства по ЗАНН поради промяна на подсъдността и 
промените в наказателния процес – напр. съкратеното съдебно следствие в 
първоинстанционното производство. 

При въззивните наказателно общ характер дела са обжалвани пред 
ВКС постановени нови присъди по две дела. И по двете дела присъдите са 
отменени и делата върнати за ново разглеждане. Процентното 
съотношение на отменените присъди спрямо решените с акт по същество 
139 ВНОХ е 1.45%. 

През отчетната година са стояли за разглеждане 102 частни 
наказателни дела ІІ инст. От тях са свършени 95 дела, в т.ч. 88 в 
тримесечен срок, което съставлява 93% . Прекратени са производствата по 
12 дела. Два съдебни акта са обжалвани, които не са върнати от ВКС. 

През 2008 год. в Окръжен съд гр. Ловеч са разгледани общо 779 
въззивни дела, от които 102 останали висящи към 01.01.2008 год. и 669 – 
новообразувани. Наблюдава се следното съотношение, съпоставено с 
данните за 2007 и 2006 години: 
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Година Видове дела 2008г. 2007г. 2006г. 
Въззивни гр.дела 339 371 412 
Частни гр.дела ІІ-ра 191 134 223 
Въззивни нак.дела 138 175 180 
Частни нак.дела ІІ-ра 103 133 131 

 
Може да се изведе тенденция за намаляване на въззивните 

наказателни дела, както и на частните наказателни дела втора инстанция и 
неустойчивото постъпление на въззивните граждански дела. Може да се 
приеме, че намалението на въззивните наказателни дела се дължи на 
увеличението на броя на приключените с одобрено споразумение дела в 
районните съдилища. 

През годината са свършени общо 683 въззивни дела, което 
съставлява 87,68 % от общо поставените на разглеждане дела, през 2007 
год. са били приключени 88%, през 2006год. –86%. В тримесечен срок са 
приключили 590 въззивни производства, което съставлява 86,38 % от общо 
свършените и 75,73% от общо поставените на разглеждане. През 2007 год. 
това съотношение е било съответно 80 % от свършените и 71 % от 
поставените на разглеждане; през 2006 год. – 77 % от свършените и 67 % 
от постъпилите за разглеждане. При тези резултати може да се изведе една 
налагаща се положителна тенденция за приключване на делата. 

Ловешкият окръжен съд е разгледал 339  въззивни граждански дела , 
свършил е 272 дела, от които 189 в срок до три месеца- 69%. В сравнение с 
предходните две години се констатира стабилна тенденция на увеличаване 
бързината на правораздаване- от 50% за 2006г през 59% за 2007г. 

Със съдебен акт по същество са приключили 237 дела, а 
производството по 35 дела е прекратено по различни  причини. 

Останали са несвършени в края на отчетния период 67 дела. 
Проведени са 540 съдебни заседания по всичките 339 дела, което 

означава, че почти всяко второ дело е отлагано. Основна причина за това е 
събирането на нови доказателства от въззивната инстанция, както и поради 
несвоевременно направени доказателствени искания. 

Обжалвани са 33 съдебни акта. 
В отчетната година Окръжен съд гр. Ловеч е разгледал 191 бр. Чгр.д. 

ІІ инстанция. Свършени са 188 дела от този вид, всички в тримесечен срок 
и със съдебен акт по същество.В края на отчетния период са останали 
несвършени 3 дела. Обжалвани са съдебните актове по 23 дела. 

При анализ на въззивните граждански решения по същество, общо 
237, може да се изведе тенденция за преобладаващ дял на оставени в сила 
решения на първоинстанционните съдилища – общо 124, което съставлява 
52,32 %. Немалко са делата, по които е постановено ново решение – 56 – 
23,63%, но за това причините не рядко са в представяне едва във 
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въззивната инстанция на нови доказателства / засега въззивните дела са 
разглеждани по реда на ГПК / отм . /. 

След касационна проверка на въззивни решения по обжалвани 129 
граждански дела са били отменени 5 акта, което съставлява 3,88 %, 
изменени 11 решения – 8,53 % , оставени в сила 96 решения – 74,42 % и са 
били отменени и делата върнати за ново разглеждане 17 акта – 13,18 %. От 
тези данни обаче не би могъл да се изгради обоснован окончателен извод 
конкретно за отчетната година, тъй като голям брой от делата се връщат от 
касационната инстанция след 1 - 3 години след разглеждането им от 
съдиите при Ловешкия окръжен съд. 

Ловешкият окръжен съд е разгледал 138 въззивни наказателни дела, 
от които е свършил 124. От тях в тримесечен срок 114 дела, което 
съставлява 92%. Със съдебен акт по същество са приключили 115 дела, а 
производството по делото по 9 дела е прекратено Проведени са 248 
заседание. Броя на съдебните заседания сочи на извода, че по-голяма част 
от този вид дела не са решавани в едно заседание. В края на отчетния 
период са останали несвършени 14 дела. Касационно са обжалвани 4 
съдебни акта. 

Резултатите от касационната проверка са следните: от постановените 
по същество 115 акта по въззивни НОХД , 6 са потвърдени- 5,22 %, едно 
дело е върнато за ново разглеждане- 0,87%. От тези данни не може да се 
изгради обоснован окончателен  извод конкретно за отчетната година, тъй 
като голям брой от делата се връщат от касационната инстанция 1-3 
години след разглеждането им от съдиите при Ловешкия окръжен съд. 

През отчетната година Ловешкият окръжен съд е разгледал и 103 
бр. Ч.Н.Д. ІІ инстанция .От тях са свършени 99 дела , в тримесечен срок- 
100% , от които с акт по същество 95 дела. Прекратени са производствата 
по 4 дела. В края на отчетния период са останали несвършени 4 дела. 

 
В Окръжен съд гр. Плевен през 2008 г. са стояли за разглеждане 

общо 688 въззивни граждански дела, от които 150 дела са били висящи в 
началото на годината, а 538 дела са новообразувани. В сравнение с 2007 г., 
когато са стояли за разглеждане 689 дела, от които 196 дела са били 
висящи в началото на годината, а 493 дела са били новообразувани, е 
видно, че е намален броя на останалите несвършени дела в края на 
отчетния период и същевременно е увеличено постъплението от този вид 
дела. Аналогична е ситуацията и през 2006г. 

Налице е трайна тенденция за запазване на броя на стоящите за 
разглеждане дела от този вид. 

През 2008 г. са свършени общо 495 дела. В срок до три месеца са 
решени 341 дела, което представлява 69 % от общо свършените дела от 
този вид. 
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През 2007 г. са били общо 575 дела. В срок до три месеца са решени 
462 дела, което съставлява 80 % от общо свършените дела от този вид, през 
2006 г. са били свършени общо 555 дела. В срок до три месеца са били 
решени 421 дела, което представлява 76 % от общо свършените дела от 
този вид. 

 Налице е намаление на свършените въззивни граждански дела 
с 80 дела в сравнение с 2007 г., с 60 дела в сравнение с 2006 г.  

 В срок до три месеца свършените въззивни граждански дела през 
2008 год. са с 11 % по-малко в сравнение с 2007 г., с 7 % по-малко в 
сравнение с 2006 г.По този вид дела се забелязва низходяща тенденция на 
намаляване бързината на правораздаване. 

 През 2008 г. са били обжалвани решенията по 375 граждански 
дела на Районен съд-гр. Плевен, по 47 граждански дела на Районен съд-гр. 
Левски, по 40 граждански дела на Районен съд-гр. Червен бряг и Районен 
съд-гр. Никопол и по 36 граждански дела на Районен съд-гр. Кнежа. 

 Несвършени в началото на отчетния период са били 114 
въззивни граждански дела по жалби срещу решения на Районен съд-гр. 
Плевен, 19 дела по жалби срещу решения на Районен съд-гр. Червен бряг, 
6 дела по жалби срещу решения на Районен съд-гр. Никопол, 6 дела по 
жалби срещу решения на Районен съд-гр. Кнежа и 5 дела по жалби срещу 
решения на Районен съд-гр. Левски. 

 През 2008 г. са постановени 117 въззивни решения, с които 
решението на първоинстанционния съд е отменено изцяло и е постановено 
ново решение – по 87 дела на Районен съд-гр. Плевен, по 15 дела на 
Районен съд-гр. Червен бряг, по  6 дела на Районен съд-гр. Никопол и на 
Районен съд-гр. Кнежа и по 3 дела на Районен съд-гр. Левски. 

 В същия период са постановени 25 въззивни решения, с които 
решенията на първоинстанционния съд са обезсилени – по 15 дела на 
Районен съд-гр. Плевен, по 5 дела на Районен съд-гр. Кнежа, по 3 дела на 
Районен съд-гр. Червен бряг, по 1 дело на Районен съд-гр. Левски и по 1 
дело на Районен съд-гр. Никопол.  

 През отчетния период са постановени 115 въззивни решения, с 
които решението на първоинстанционния съд е изменено отчасти – по 88 
дела на Районен съд-гр. Плевен, по 10 дела на Районен съд-гр. Левски, по 7 
дела на Районен съд-гр. Никопол, по 6 дела на Районен съд-гр. Кнежа и по 
4 дела на Районен съд-гр. Червен бряг. 

 През 2008 г. са постановени 204 въззивни решения, с които 
решението на основния съд е оставено в сила – по 149 дела на Районен 
съд-гр. Плевен, по 18 дела на Районен съд-гр. Левски, по 13 дела на 
Районен съд-гр. Червен бряг, по 12 дела на Районен съд-гр. Никопол и по 
12 дела на Районен съд-гр. Кнежа. 
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 От решените през 2008 г. със съдебен акт по същество 
461въззивни граждански дела са били обжалвани съдебните актове по 169 
дела. 

 При въззивната и касационната проверка са били потвърдени 
актовете по 187 дела, актовете по 31 дела са били отменени, а актовете по 
15 дела са били изменени. 

 Процентното съотношение на потвърдените съдебни актове 
спрямо решените със съдебен акт по същество е 38.88 %., на отменените 
съдебни актове спрямо решените със съдебен акт по същество е 6.72 %, а 
на изменените съдебни актове спрямо решените със съдебен акт по 
същество е 3.25 %. 

През 2008 г. са стояли за разглеждане 535 частни граждански дела ІІ 
инст., от които 32 дела са били висящи в началото на годината, а 503 дела 
са новообразувани. В сравнение с 2007 г., когато са стояли за разглеждане 
643 дела от този вид, от които 56 дела са били висящи в началото на 
годината, а 587 дела са били новообразувани, се установява, също 
намаляване на висящността в края на предходния период, но и намаляване 
на постъплението. През 2006 г. са стояли за разглеждане 564 дела, от които 
28 дела са били висящи в началото на отчетния период, а 536 дела са били 
новообразувани. Коментираните цифри сочат на извода, този вид дела, за 
сравнителния период, сочат на устойчивост. 

През 2008 г. са свършени 504 дела. В срок до три месеца са  477 дела, 
което представлява 95% от общо свършените дела от този вид. 

 През 2007 г. са били 613 дела. От тях в срок до три месеца 603 
дела, което представлява 98 % от общо свършените дела от този вид. 

 През 2006 г. са свършени 523 дела. В срок до три месеца са 
свършени 497 дела, което представлява 95 % от общо свършените дела от 
този вид. 

 Изводът е, че се наблюдава се устойчива тенденция за 
приключване на преобладаващата част от тези дела в тримесечен срок. 

 През 2008 г., пред Окръжен съд гр. Плевен са стояли за 
разглеждане 412 въззивни наказателни общ характер дела , от които 114 
дела са останали висящи в началото на годината, а 298 дела са били 
новообразувани. 

 През 2007 г. са стояли за разглеждане 349 дела, от които 72 
дела са останали висящи в началото на годината, а 277 дела са били 
новообразувани. 

 През 2006 г. са стояли за разглеждане 269 дела, от които 28 
дела са останали висящи в началото на годината, а 241 дела са били 
новообразувани. 

 Налице е увеличение на стоящите за разглеждане дела от този 
вид с 63 дела в сравнение с 2007 г., с 143 дела в сравнение с 2006 г. и с 192 
дела в сравнение с 2005 г. 
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През 2008 г. са свършени 316 въззивни наказателни общ характер 
дела, от които в срок до три месеца 195 дела, което представлява 62% от 
общо свършените дела. 

 През 2007 г. са били 244 дела. В срок до три месеца са решени 
199 дела, което съставлява 82 % от общо свършените дела от този вид. 

 През 2006 г. са свършени 228 дела. В срок до три месеца са 
решени 207 дела, което представлява 91 % от общо свършените дела. 

 Налице е увеличение с 72 дела в сравнение с 2007 г., с 88 дела 
в сравнение с 23 дела в сравнение с 2005 г. 

Свършените в срок до три месеца дела, обаче, са с 20 % по-малко в 
сравнение с 2007 г., с 29 % по-малко в сравнение с 2006 г., което е 
обезпокоително. 

 През 2008 г. са постъпили 157 въззивни жалби и 39 въззивни 
протести по дела на Районен съд-гр. Плевен, 28 въззивни жалби и 12 
въззивни протести по дела на Районен съд-гр. Червен бряг, 33 въззивни 
жалби и 4 въззивни протести по дела на Районен съд-гр. Левски, 13 
въззивни жалби по дела на Районен съд-гр. Никопол, 11 въззивни жалби и 
1 въззивен протест по дела на Районен съд-гр. Кнежа. 

 Останали несвършени в началото на отчетния период са били 
общо 114 въззивни наказателни дела, които са били образувани по 97 
жалби и протести по дела на Районен съд-гр. Плевен, по 7 жалби и 
протести на Районен съд-гр. Левски, по 6 жалби и протести на Районен 
съд-гр. Червен бряг, по 2 жалби и протести на Районен съд-гр. Кнежа и по 
2 жалби и протести на Районен съд-гр. Никопол. 

 През 2008 г. са постановени общо 73 въззивни решения, с 
които присъдата на първоинстанционния съд е изцяло отменена и делото е 
върнато за ново разглеждане на основния съд  - по 49 дела на Районен съд-
гр. Плевен, по 12 дела на Районен съд-гр. Червен бряг, по 5 дела на 
Районен съд-гр. Никопол, по 4 дела на Районен съд-гр. Левски и по 3 дела 
на Районен съд-гр. Кнежа. 

 През отчетния период са постановени 8 въззивни решения, с 
които присъдата на първоинстанционния съд е отчасти отменена и делото 
е върнато за ново разглеждане на решаващия съд – по 4 дела на Районен 
съд-гр. Плевен, по 3 дела на Районен съд-гр. Червен бряг и по 1 дело на 
Районен съд-гр. Левски. 

 През 2008 г. са постановени общо 9 въззивни решения, с които 
присъдата на първоинстанционния съд е отменена и е постановена нова 
присъда – по 6 дела на Районен съд-гр. Плевен, по 2 дела на Районен съд-
гр. Левски и по 1 дело на Районен съд-гр. Червен бряг. 

 През 2008 г. са постановени 70 въззивни решения, с които 
присъдата на първоинстанционния съд е изменена – по 54 дела на Районен 
съд-гр. Плевен, по 5 дела на Районен съд-гр. Червен бряг, по 8 дела на 
Районен съд-гр. Левски, по 2 дела на Районен съд-гр. Никопол и по 1 дело 
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на Районен съд-гр. Кнежа. С 3 от въззивните решения е отменено 
приложението на условното осъждане, с 19 решения наложеното наказание 
е намалено, с 1 решение наложеното наказание е увеличено, с 36 решения 
са извършени други промени в наказателната част на обжалваните присъди 
и с 11 решения са извършени промени в гражданската част на обжалваните 
присъди. 

 През отчетния период са постановени 139 въззивни решения, с 
които присъдата на първоинстанционния съд е потвърдена – по 103 дела на 
Районен съд-гр. Плевен, по 15 дела на Районен съд-гр. Левски, по 11 дела 
на Районен съд-гр. Червен бряг и по 5 дела на Районен съд-гр. Никопол и 
Районен съд-гр. Кнежа.  

От решените през 2008 г. със съдебен акт по същество 299 въззивни 
наказателни дела са били обжалвани и протестирани съдебните актове по 5 
дела. 

 При  касационната проверка е бил потвърден 1 съдебен акт, а 3 
съдебни акта са били изменени. В края на 2008 г. висящо в горната съдебна 
инстанция е останало 1 дело. 

 През 2008 г. са стояли за разглеждане и 316 частни наказателни 
дела ІІ-инст., от които 46 дела са били висящи в началото на отчетния 
период, а 270 дела са новообразувани. В сравнение с 2007 г., когато са 325 
дела, от които 19 дела са били висящи в началото на годината, а 306 дела 
са новообразувани, е налице незначителен спад, но в сравнение с 2006г е 
налице увеличение с 83 дела. 

Свършени са 278 дела, от които в срок до три месеца са 251 дела, 
което съставлява 90% от общо решените дела.  

 През 2007 г. са били 284 дела. В срок до три месеца са решени 
271 дела, което представлява 95 % от общо свършените дела, а през 2006 г. 
- 207 дела, в т.ч. в срок до три месеца 163 дела, което представлява 79 % от 
общо свършените дела. 

 Решените в срок до три месеца дела са с 5 % по-малко в 
сравнение с 2007 г., с 11 % повече в сравнение с 2006 г. и с 3 % по-малко в 
сравнение с 2005 г от което следва извода, че дейността на съда по този 
вид дела, по показател бързина на правораздаване е приблизително 
еднаква. 

В Окръжен съд гр. Русе През 2008 год. са разгледани общо 1441 
въззивни дела, от които 239 останали висящи към 01.01.2008 год. и 1202 – 
новообразувани. Наблюдава се следното съотношение, съпоставено с 
данните за 2007 и 2006 години: 

 
 
 
 
 

 80



Година Видове дела 2008г. 2007г. 2006г.
Въззивни гр.дела 750 982 927 
Частни гр.дела ІІ-ра 337 339 414 
Въззивни нак.дела 191 239 238 
Частни нак.дела ІІ-ра 163 155 174 

 
От сравнителната таблица е видно, че е налице тенденция за 

намаляване на въззивните граждански и наказателни дела за разглеждане, а 
частните граждански и наказателни ІІ инст. бележат устойчивост. 

И за този съд основна причина за намалението на въззивните 
наказателни дела е увеличението на броя на приключените с одобрено 
споразумение дела в районните съдилища. 

През годината са свършени общо 1354 въззивни дела, което 
съставлява 93,96 % от общо поставените на разглеждане въззивни дела, а 
през 2007 год. са били приключени  86,06%, през 2006год. –90,58 %.  

В тримесечен срок са приключили 1211 въззивни производства, 
което съставлява 89,43 % от общо свършените и  84,03% от общо 
поставените на разглеждане.  

През 2007 год. това съотношение е било съответно 94,37 % от 
свършените и 81,22 % от поставените на разглеждане; през 2006 год. – 
89,23% от свършените и 87,45 % от стоящите за разглеждане. 

Цитираните цифри илюстрират леко намаление с пет пункта в 
бързината на правораздаване при въззивните дела като цяло, дължащо се 
най-вече на снижения процент при въззивните граждански дела.  

През 2008г. в Русенския окръжен съд са постъпили 562 въззивни 
граждански дела, което е с 290 дела по-малко в сравнение със с 2007 г. 
/852бр./ и  с 329бр. по-малко в сравнение с  2006г., когато са постъпили 891 
дела.  Тези данни сочат за значително намаление на гражданските спорове, 
поставени за разглеждане пред съда като въззивна инстанция. 

След влизането в сила на, във всички първоинстанционни съдилища, 
включително и от Русенски съдебен регион, се установява един период, 
през които не са завеждани граждански дела, а от друга страна новите 
процесуални правила за образуването и движението на гражданските дела 
забавиха движението на делата в първата инстанция, които обстоятелства 
дадоха отражение върху постъплението на дела от този вид във въззивната 
инстанция. 

Илюстрация на този факт е, че в Русенски районен съд, най-голям 
процентен спад има при делата, образувани по облигационни и вещни 
искове – с над 40%.Съществено намаление се отчита и при делата за 
издръжки, трудовите спорове, брачните искове, делби и други видове дела.  
И в крайна сметка като резултат е значително намаляване броя на 
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постъпилите въззивни граждански дела в сравнение с предходните две 
години. 

От всичко свършените през годината 689 въззивни граждански дела, 
551 дела или 80%, са свършени до 3 месеца, при 90% през 2007 г. и 95% 
през 2006 г. 

Съгласно отразеното в доклада на председателя на РОС, 
намалението на свършените дела в 3-месечния срок в сравнение с 
предходните години,  се дължи и на обективни причини – неритмичността 
в постъплението на делата от районните съдилища и значителния брой на 
въззивните дела, постъпили през последните месеци на предшестващата, и 
спрените дела /24 броя, представляващи 3,5% от свършените дела/, които 
са възобновени и свършени в рамките на годината, които пряко са 
повлияли върху показателите за срочност и висящност. 

Процентното съотношение на отложените спрямо насрочените 
въззивни дела е 19%, при 15% през 2007 г., от което следва да се направи 
извода за известно увеличение на отложените дела и това влияе на 
бързината в гражданското съдопроизводство. 

От 689 второинстанционни решения по граждански дела са 
обжалвани 144 или 21%, при 10% за 2007г. и 17% за 2006 г. Върховният 
касационен съд е уважил 25 жалби, а потвърдени са 142 решения като в 
т.ч. влизат и върнати от 2007 г. Невърнати от по-горна инстанция са 118 
бр. 

Най-много потвърдени решения има съдията Аг.Гавраилова - 20бр., 
Н.Георгиева и Ан.Георгиева – 19бр. и И.Блъскова – 17 бр., Реалните 
резултати могат да се коментират след връщане на делата от по-горна 
инстанция. 

През отчетната година в Русенския окръжен съд са образувани 318 
броя въззивни частни граждански дела, което обстоятелство сочи на 
тенденция на запазване на постъплението спрямо предходната година. 

Съотношението през последните три години е следното: 
 

Година Въззивни гр.дела ЧГД II инст. 
2008 562 318 
2007 852 324 
2006 891 375 

 
В отчетната година са свършени 324 Чгр.д.ІІ инст., от които 320 в 

тримесечен срок- 99 %. В сравнение с 2007г, съдът е запазил бързината на 
правораздаване по този вид дела, а в сравнение с 2006г – значително е 
увеличил същата. 

От 324 решени частни граждански дела II инстанция обжалвани са 67 
или 21%. От върнатите през годината, потвърдени са 31 бр., отменени са  5 
бр. и невърнати от горни инстанции са 31 бр. граждански дела. 
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За сравнение през 2007 г. са подадени 131 касационни жалби, от 
които 50 –частни касационни жалби. 

През 2008г в Окръжен съд гр. Русе са стояли за разглеждане 191 
въззивни наказателни общ характер дела, от които 163 новопостъпили и 
28 останали несвършени от предходния период. Съдът е свършил 180 
ВНОХД, от които 179 в тримесечен срок, което съставлява 99 % . Със 
съдебен акт по същество са приключили 178 дела. Следва да се 
отбележи, че намаленото постъпление на ВНОХД в сравнение с 2007 г. 
се дължи на намаления брой постъпили наказателни дела в РРС, което е 
с 543 бр. по-малко от средногодишното постъпление, и значителното 
увеличение през 2008 г. на постъпилите споразумения по чл.381-384 от 
НПК – 620 бр., които през 2007 г. са били 403 бр., 

В  срок до 3 месеца са свършени 340 бр. или 100% от въззивните 
наказателни дела, . От тях 292 дела, или 86% са приключени в срок до един 
месец, при 74% през 2007 г.. С оглед характера на наказателното 
производство практически е невъзможно постигането на по-голяма 
бързина на процеса от отчетената.Този отличен резултат се дължи на 
професионалното и отговорно отношение на всички съдии от 
наказателното отделение при изпълнение на служебните им задължения, 
както и на добре организираната работа на служителите от наказателното 
деловодство. За тези отлични резултати следва да се отчете и много 
добрата работа на заместник председателя на наказателно отделение 
Десислав Любомиров за администрирането на делата – образуването и 
оптималното насрочване както и за организацията на работа на 
наказателното деловодство. 

Подадени са касационни жалби срещу 9 въззивни решения от общо 
постановените от Окръжния съд Русе 191 или 5%. От обжалваните 
решения - 2 са отменени и 9 потвърдени.   Не върнати от по-горна 
инстанция са 2 бр. дела Реално относително число на отменените присъди 
и въззивни решения може да се посочи след връщане на делата от 
висшестоящите съдилища. 

През отчетния период в Русенския окръжен съд са разгледани 163 
частни наказателни дела ІІ инст. Всички са свършени в срок до три месеца, 
което съставлява 100%. Със съдебен акт по същества са приключили 161 
дела. 
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АНАЛИЗ НА НАТОВАРЕНОСТТА В ОКРЪЖНИТЕ СЪДИЛИЩА 
 
В Окръжен съд гр. В.Търново, през годината по щат са работили 25 

съдии и 3 младши съдии, общо 28 щатни бройки. Средната натовареност 
в съда на база дела за разглеждане, по щат, е 7.93 броя дела на месец, на 
база 12 месеца и това е 50% намаление в сравнение с предходната година, 
когато през 2007 г. са отчетени 16.50 броя дела на месец на съдия, а за 2006 
г. отчетът е бил 19.96 броя дела.  

Гражданските съдии са разглеждали по 8.70 дела на месец, което е 
повече от 50% спад в сравнение с предходната 2007 година, когато са 
разглеждали по 20.38 дела, а през 2006 г. по 23.29 дела на месец на база 12 
месеца.  

За наказателните съдии спадът е значително по-малък, тъй като те са 
имали за разглеждане през 2008 г. – 6.31 наказателни дела, а през 2007 
година 8.31 наказателни дела на месец срещу 12.91 наказателни дела за 
2006 г. 

Средната натовареност по щат на свършените дела за 2008 г. за съда 
е била 6.63 дела на съдия при 14.50 за 2007 г. и 17.06 дела за 2006 г. 
Отново се констатира спад малко повече от 50% спрямо предходната 
година. 

Отделно за гражданските дела средната натовареност по щат на база 
свършени дела е била 7.10 дела, решени от съдия по щат на база 12 месеца  
в сравнение с 17.69 за 2007 г. и 19.69 дела за 2006 г.  

За наказателните дела средната натовареност на база свършени дела 
е 5.64 броя дела на съдия по щат на база 12 месеца, срещу 7.78 за 
предходната година и 11.50 за 2006 г.  

Средна действителна натовареност на съдия на база всичко дела 
за разглеждане - 2665, разделени на 28 съдии по щат и отработени 300 
човекомесеци показва резултат 8.88 дела за разглеждане през 2008 г. срещу 
19.19 за 2007 и 22.67 за 2006 г. година.  

Действителната натовареност на съдия от гражданско отделение 
на база всички разгледани дела от този вид е 9.72 за 2008 г. срещу 21.12 за 
2007 г. и 24.93 за 2006 г. 

Действителната натовареност на съдия от наказателно отделение 
на база всичко дела за разглеждане  - наказателни дела, 
първоинстанционни и въззивни наказателни е  7.10 за 2008 г., 9.35 за 2007 
г. и 16.60 за 2006 г.  

Средната действителна натовареност на съдия на база  общо 
свършените за  2008 г.  - 2227 дела е 7.42  при 16.86 за 2007 г. и 19.36 за 
2006 г.         

Действителната натовареност на съдия от гражданско отделение 
на база свършени всички видове граждански дела – общо 1618 броя за 2008 
г. е 7.93 броя средно решени дела от съдия, за 2007 г. – 18.33, 2006 г. – 

 84



21.08 дела на съдия.   Действителната натовареност на съдия от 
наказателно отделение на база свършени наказателни дела първа и втора 
инстанция за 2008 г. е 6.34, за 2007 – 8.75 и 2006 г. – 14.79.  Намалението 
през 2008 г. при наказателните дела е 2.40 броя дела по-малко в сравнение 
с 2007 г., което е по-голямо в сравнение с гражданските дела, при 
изключване на фирмените като бройка.  
 

В Окръжен съд гр. Габрово   общият брой на съдиите по щата 
е 12/ 11 съдии и един мл.съдия/. Същите са разпределени в две отделения – 
наказателно и гражданско, като 4 съдии разглеждат наказателни дела, 7 
съдии разглеждат граждански дела, мл. съдията участва в разглеждането 
само на въззивни наказателни и граждански дела. 
 При общо 867 граждански дела за разглеждане през 2008 година 
средната натовареност по щат при посоченото по-горе разпределение е 
9.63 дела на месец на съдия. 

При стоящите за разглеждане общо 427 наказателни дела средната 
натовареност по щат е била 7.91 дела на месец на съдия.       

Средната натовареност по щат спрямо общия брой от 1294 дела 
за разглеждане за 2008 година е била 8.99 дела на месец на съдия. 

При свършените общо 752 граждански дела средната натовареност 
по щат е била 8.36 дела на месец на съдия, а при свършените общо 397 
наказателни дела средната натовареност по щат е била 7.35 дела на месец 
на съдия. 

Средната натовареност по щат спрямо общия брой от 1149 
свършени дела през 2008 година е била 7.98 дела на месец на съдия. 

През 2008 година съдиите в Окръжен съд – Габрово не са работили в 
пълен състав по щата на съда. До м.април 2008 година мл- съдия Дишева е 
била на обучение в НИП, а след м.август 2008 година съдийският състав е 
напуснала съдия Маринова, преназначена на длъжност съдия в Апелативен 
съд – В.Търново. Тези обстоятелства се отразили върху действителната 
натовареност на съдиите при разглеждането и решаването на делата. 

При гражданските дела за разглеждане действителната натовареност 
е била 10.57 дела на месец на съдия, а при наказателните дела за 
разглеждане – 8.21 дела на съдия на месец. Средната действителна 
натовареност спрямо общия брой 1294 дела за разглеждане през 2008 
година е била 9.66 дела на месец на съдия. 

При свършените граждански дела действителната натовареност е 
била 9.17 дела на месец на съдия, а при свършените наказателни дела – 
7.63 дела на месец на съдия. Средната действителна натовареност 
спрямо общия брой от 1149 свършени дела през 2008 година е била 8.57 
дела на месец на съдия. 

През отчетната година в Окръжен съд гр. Ловеч магистратите по 
щат са 14 бройки, в т.ч. един младши съдия. Всички щатни бройки са 
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заети. През цялата година съдия Зорница Ангелова е била в отпуск за 
отглеждане на малко дете. В такъв отпуск до м.август беше и съдия 
Данкова, която след като излезе в платен отпуск, се върна на работа на 
01.11.2008 год. От м.август излезе в отпуск за раждане съдия Евгения 
Павлова. От м.март  до м.септември съдия Анастасов и ноември 2007 год. 
до м.май 2008 год. младши съдията Пламен Пенов – бяха командировани 
на основание чл.107 от ЗСВ на работа в Районен съд – гр.Ловеч, където 
имаше продължително време сериозни кадрови проблеми. 

При проследяване движението на делата през отчетната година за 
съдиите в Ловешкия окръжен съд се установява натовареност по щат 8,25 
дела на база общ брой за разглеждане и 7,32 дела – на база свършени 
дела. Действителната натовареност при изложените вече причини за 
работа в непълен състав – при 146,99 отработени човекомесеци / изчислени 
при спазване последните указания на ВСС от м.февруари 2009 год. /, е 
съответно 10,10 дела на база общо дела за разглеждане и 8,97 дела на 
база свършени дела. Натовареността на гражданските съдии по щат е 8,48 
дела спрямо общо поставените за разглеждане и 7,17 дела спрямо 
свършените граждански дела. Действителната натовареност при 
съобразяване на действително отработените човекомесеци е съответно 
11,31 дела от общо поставените за разглеждане и 9,56 дела спрямо 
свършените. При наказателните съдии натовареността по щат е 7,90 дела 
спрямо поставените за разглеждане и 7,56 спрямо свършените дела. 
Действителната натовареност е съответно 8,62 и 8,24. 

Спрямо предходните години - 16,82 дела на база общо за 
разглеждане и 14, 96 – на база свършени  през 2007 год.; 19,38 дела на база 
общо за разглеждане и 16,29– на база свършени през 2006 год. се 
установява по-ниска натовареност на съдиите, което се дължи на 
намаление на постъплението на делата. 

Натовареността на гражданските съдии по щат е 8,48 дела спрямо 
общо поставените за разглеждане и 7,17 дела спрямо свършените 
граждански дела. Действителната натовареност при съобразяване на 
действително отработените човекомесеци е съответно 11,31 дела от общо 
поставените за разглеждане и 9,56 дела спрямо свършените. При 
наказателните съдии натовареността по щат е 7,90 дела спрямо 
поставените за разглеждане и 7,56 спрямо свършените дела. 
Действителната натовареност е съответно 8,62 и 8,24. 

Съобразно щатното разписание в Плевенския окръжен съд има 25 
щатни бройки за магистрати, от които 13 граждански и 12 наказателни. 
През отчетния период в съда са работили 22 съдии – 13 в гражданското и 
търговското отделение и 10 в наказателното отделение. 

 Средномесечното постъпление на дела на един съдия на база 
щатното разписание през 2008 г. е 11.57 дела, а средномесечно свършените 
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дела от един съдия на база утвърденото щатно разписание през 2008 г. са 
9.52 дела. 

 Анализът на данните сочи, че през 2008 г. е налице намаление 
на средномесечното постъпление на дела на един съдия на база 
утвърденото щатно разписание с 5.56 дела в сравнение с 2007 г., с 7.36 
дела в сравнение с 2006 г. 

 Налице е намаление на средномесечно свършените дела от 
един съдия на база утвърденото щатно разписание през 2008 г. с 5.93 дела 
в сравнение с 2007 г., с 6.63 дела в сравнение с 2006 г. 

 Средномесечното постъпление на дела на един съдия на база 
действителна натовареност през 2008 г. е 13.14 дела, а средномесечно 
свършените дела от един съдия на база действителна натовареност през 
2008 г. са 10.82 дела. 

 Анализът на данните сочи, че през 2008 г. е налице намаление 
на средномесечното постъпление на дела на един съдия на база 
действителна натовареност с 9.11 дела в сравнение с 2007 г., с 10.04 дела в 
сравнение с 2006 г. 

 Налице е и намаление на средномесечно свършените дела от 
един съдия на база действителна натовареност през 2008 г. с 9.24 дела в 
сравнение с 2007 г., с 8.96 дела в сравнение с 2006 г. 

 Средномесечното постъпление на граждански дела на един 
граждански съдия през 2008 г. на база утвърденото щатно разписание и на 
база действителна натовареност е 12.52 дела, а средномесечно свършените 
граждански дела от един граждански съдия през 2008 г. на база 
натовареност по щат и действителна натовареност са 10.12 дела. 

 Средномесечното постъпление на наказателни дела на един 
съдия на база утвърденото щатно разписание през 2008 г. е 10.53 дела, а 
средномесечно свършените наказателни дела от един съдия през 2008 г. са 
8.88 дела. 

 Средномесечното постъпление на наказателни дела на един 
наказателен съдия на база действителна натовареност през 2008 г. е 14.04 
дела, а средномесечно свършените наказателни дела от един наказателен 
съдия през 2008 г. на база действителна натовареност са 11.83 дела. 

Русенски окръжен съд , при 26 бр. съдии по щат, натовареността 
към всички дела за разглеждане е била 8,10 дела, а към всичко свършените 
дела-7,22 дела.  

Действителната натовареност на 12 граждански съдии към всичко 
дела за разглеждане е била 12,20 дела, а към всичко свършените-10,46 
дела. 

Действителната натовареност на 9-те бр. наказателни съдии през 
2008г е била към всичко дела за разглеждане 7,14  , а към свършените- 6,91 
дело. 
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Свършени дела по видове в Окръжните съдилища 
за периода 2006-2008  

2006 
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 
Разпит

и 
В 

нак.дела 

ЧНД 
II 

инст
. 

Кас. 
И 

отм. 
По 
чл. 
63 и 
70 

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

ВТОС 447 1058 0 13 779 402 0 1791 94 100 160 244 197 447 5732
ГОС 195 195 21 5 367 118 0 717 51 132 62 136 99 238 2336
ЛОС 135 158 14 8 295 211   658 39 358 33 154 130 120 2313
ПОС 400 606 0 12 555 529   1119 172 559 89 228 207 459 4935
РОС 265 431 0 13 797 399   1389 106 233 273 221 171 490 4788

 

 

2007 

гр.дел
а 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 Общо
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ВТОС 337 580 0 8 609 295 0 2204 55 100 118 182 171 214 4873
ГОС 266 131 12 3 330 131   907 19 67 36 151 106 86 2245
ЛОС 170 112 45 5 301 133   719 46 257 55 154 130 22 2149
ПОС 433 295 0 6 575 618   1196 114 388 139 244 284 194 4486
РОС 273 187 0 8 794 320   1760 74 203 219 211 151 240 4440

2008 
гр.дела 
I инст. 

Адм. 
дела ч.гр.д 

Разгл. 
Ж. за 
бавност
. в.гр.д 

ч.гр.д 
II 
инст. 

 
търг. 
Дела

фирм.д
ела НОХД 

ЧНД 
I 
инс
т 

ЧНД 
Разпит
и 

В 
нак.дела 

ЧНД 
II 
инст
. 

Кас. 
И 
отм. 
По 
чл. 
63 и 
70 
ЗАНН Общо 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
ВТОС 235 126 0 7 722 274 181 73 52 113 148 148 148 0 2227
ГОС 238 15 37 1 272 98 30 61 20 104 34 142 95 2 1149
ЛОС 184 11 18 1 272 188   100 46 204 71 124 99 0 1318
ПОС 151 32 10 4 495 504 302 80 128 395 161 316 278 0 2856
РОС 215 16 59 4 689 324 137 62 86 123 196 180 161 0 2252

 
От приложената таблица е видно, че в Окръжните съдилища от 

района на Апелативен съд гр. В.Търново, през отчетния период са 
постъпили за разглеждане 9239 дела. Съдилищата са разгледали  
11442дела, от които са приключили 9802дело. От свършените дела -7625 
дело са в тримесечен срок, което съставлява 78  %  

През 2007г, в окръжните съдилища са постъпили за разглеждане 
17049 дела. Съдилищата са разгледали 20332 дела, от които са приключили 
18291 дело. От свършените  дела -15291 дело са в тримесечен срок, което 
съставлява 83,6% 
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В сравнение с 2006г, когато броят на свършените от окръжните 
съдилища дела е бил 20204 дела, е налице спад с около 2000 дела, но това 
се обяснява с констатираната за всички съдилища обща тенденция на 
намаляване постъплението от дела от една страна, а от друга, поради 
обстоятелството, че съдилищата приключват всяка следваща година с по-
малък брой несвършени дела.   

През 2006г в тримесечен срок от образуването са свършени 16926 
дела срещу 14063 дела през 2005. В сравнение с 2006г се забелязва лек 
спад в бързината. Общо за всички окръжни съдилища, 83,6% от 
свършените дела са в тримесечен срок. За тази цифра се крие упорития 
труд и професионализъм на колегите. 

 
 

От тях в 3м. 
срок Окръжен Съд Постъпили Дела за 

разглеждане 
Свършени 

дела бр % 
Велико 
Търново 1993 2665 2227 1380 62 

Габрово 1084 1294 1149 981 85 
Ловеч 1279 1485 1318 1157 88 
Плевен 2770 3470 2856 2225 78 
Русе 2113 2528 2252 1882 84 
Общо 9239 11442 9802 7625 78 

 
Най –голяма бързина в правораздаването са постигнали съдиите от 

Окръжен съд Ловеч, следвани от Габрово и Русе, които си делят второто 
място. Трето място е ОС-Плевен, а ОС- В.Търново е на последно място със 
62% свършени дела в тримесечен срок, което е значително под средния 
процент- 78 от свършените в тримесечен срок дела за апелативния район. 
Както бе отбелязано по-горе, недопустимо е да се разглеждат и решават 
по-малко на брой дела в сравнение с предходни години, за по голям период 
от време- съпоставено в 2007г., ВТОС е намалил бързината на 
правораздаване като цяло с 19 пункта и това е най-лошия резултат в 
района по показателя бързина на правораздаване. През настоящата година 
председателят на съда следва да създаде организация и предприеме мерки 
за преодоляване на тази слабост в работата на съда.  ГОС е повишил броя 
на свършените дела в тримесечен срок в сравнение с предходната 2007г с 6 
пункта, ЛОС е запазил достигнатия през 2007г 88% свършени в 
тримесечен срок, а ПлОС и РОС с незначителни нюанси на намаление, 
може да се приеме, че също са запазили темпа на правораздаване. 
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ДЕЙСТВИТЕЛНА НАТОВАРЕНОСТ ПО ЩАТ 
 

Действителна 
натовареност 

Окръжен 
Съд 

Брой дела 
за 

разглеждане 

Брой 
свършени 

дела 

Брой 
съдии 

- по 
ЩАТ 

Брой 
съдии - 
ЗАЕТА 

численост

Отработени 
човекомесеци 

Към делата 
за 

разглеждане

Към 
свършените 

дела 

В.Търново 2665 2227 28 26 300 8,88 7,42

Габрово 1294 1149 12 11 134 9,66 8,57

Ловеч 1485 1318 15 15 135 11,00 9,76

Плевен 3470 2856 25 23 263 13,19 10,86

Русе 2528 2252 26 21 238 10,62 9,46
 
Цифрите по тази таблица показват, че без изключение, във всички 

окръжни съдилища, действителната натовареност е спаднала значително, а 
някои от тях дори се доближават по този показател и до Апелативния съд.  

Не е обаче коректно да се прави сравнение с предходните години, 
тъй като за настоящата отчетна година е променен принципът на 
изчисления. 

Степенувани в низходяща градация на база действителната 
натовареност въз основа отработени човекомесеци, окръжните съдилища 
се подреждат: дела за разглеждане- ОС-Плевен, ОС-Ловеч, ОС-Русе, 
ОС- Габрово и ОС-В.Търново , а на база свършени дела : ОС-Плевен, 
ОС-Ловеч, ОС-Русе,  ОС-Габрово и ОС-В.Търново. Цифрите сочат, че с 
най-голяма натовареност са съдиите от Плевенския , Ловешки и Русенски 
окръжни съдилища. 

Независимо от отправените по-горе критични забележки, като цяло 
давам много добра оценка за дейността на всички окръжни съдилища от 
апелативния район в правораздаването. 
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ОБОБЩЕН АНАЛИЗ ЗА РАБОТАТА НА РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА 
ОТ РАЙОНА НА АПЕЛАТИВЕН СЪД 

 
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ СЪДЕБЕН РЕГИОН  
 
В района на окръжен съд град Велико Търново има пет районни 

съдилища – в областния център, в Горна Оряховица, Павликени, Свищов и 
Елена. С най-голям съдийски щат е районен съд град Велико Търново – 15 
магистрата. Целогодишно една бройка не е била заета, а от 17.11.2008 г., 
поради преминаване на работа в апелативен съд град Велико Търново, 
председателят на районния съд освободи и тази длъжност. 

 Районен съд град Горна Оряховица е по щат 11 съдии, като през 
2008 г. отново е налице непълно зает щат. На работа  са били 9 магистрата 
и за двама съдии щата не е бил зает, което увеличава натовареността на 
останалите. 

В районен съд град Свищов по щат са 5 съдии и целогодишно щатът 
е бил зает, поради което този съд няма проблеми. 

Също целогодишно е бил зает щата в районен съд град Павликени, 
където работят 4 съдии. 

В районен съд град Елена в началото на 2008 г. бе заета третата 
щатна бройка за съдия, след като през предходните години се отчиташе 
засилено постъпление на дела и двамата съдии имаха висока натовареност. 
Това обаче бе за съвсем кратко, тъй като новопостъпилата след конкурс 
съдийка подаде първо молба за преместване, а после участие в конкурс за 
нотариус, който спечели за град Карнобат и с решение на ВСС от 
19.11.2008 г. е освободена от длъжност „съдия”. Отчитайки намаленото 
постъпление бе направено предложение за съкращаване на едната 
магистратска бройка в град Елена и откриване на друга такава в районен 
съд град Велико Търново, от където при необходимост да се изпращат 
съдии по заместване в районен съд град Елена. Това предложение стана 
факт в края на месец декември 2008 г. и от началото на следващата година 
районен съд град Елена остана с двама съдии, а районен съд град Велико 
Търново увеличи щата си на 16 съдии. В доклада си председателят на 
Окръжния съд отбелязва, че магистратските щатове в районните съдилища 
са оптимални, натоварването е под средното за страната и не е необходимо 
откриването на нови щатни бройки.  

В районен съд град Велико Търново в началото на 2008 г. е имало 
висящи 1002 дела, които  при щат от 15 съдии  означава 66.8 дела на съдия. 

В районен съд град Горна Оряховица в началото на 2008 г. е имало 
533 висящи дела, което при щат от 11 съдии означава 48.45 дела на съдия. 

Останалите несвършени дела в районен съд град Свищов в началото 
на 2008 г. са били 214 броя, което при щат от 5 съдии  означава 42.8 дела 
на съдия. 
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В районен съд град Павликени в началото на 2008 г. са останали 
несвършени  134 броя дела, което при 4 съдии по щат означава 33.5 дела на 
съдия. 

Останалите несвършени дела в районен съд град Елена в началото на 
2008 г. са били 61 броя, което при 3 съдии по щат означава 20.33 дела на 
съдия. 

    
От цитираните данни се вижда, че големите съдилища имат най-

много останали висящи дела, което отговаря на интензитета на стопанския 
живот в тези градове. 

Постъпилите дела в районен съд град Велико Търново през 2008 г. са 
5043,  което разделено на съдиите при щат от 15, означава 28.02 дела на 
съдия на месец. 

Постъплението от дела в районен съд град Горна Оряховица през 
2008 г. е било 3068, което при щат от 11 съдии означава 23.24 дела на 
съдия на месец. 

Постъпилите дела в районен съд град Свищов през 2008 г. са 1375, 
което при щат от 5 съдии означава 22.92 дела на съдия на месец. 

Постъпилите дела в районен съд град Павликени през 2008 г. са  898, 
което при щат от 4 съдии означава 18.71 дела на човек. 

Постъпленията от дела за 2008 г. в районен съд Елена са 464 дела, 
което при щат от 3 съдии означава 12.89 дела на съдия. 

 ТАБЛИЦА НА ПОСТЪПИЛИТЕ ДЕЛА В РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА 

ПОСТЪПИЛИ ДЕЛА  

РАЙОНЕН СЪД 
2008 г. 2007 г. 2006 г.  дела на съдия за     

2008 г. 

Велико Търново 5043 4723 5025 28,02 
Горна Оряховица 3068 3332 3266 23,24 
Свищов 1375 1290 1144 22,92 
Павликени 898 1043 1000 18,71 
Елена 464 685 741 12,89 

 
От тези данни е видно, че постъплението в районните съдилища е 

между 20 и 30 дела на месец на съдия, което е една абсолютно нормална 
натовареност, което дава възможност за повишаване на бързината на 
правораздаване и качеството на изготвените съдебни актове. Средното 
постъпление е 21 дела на съдия. Много нисък е процентът само на районен 
съд град Елена, а останалите съдилища с изключение на районен съд град 
Павликени са с постъпление над 20 дела, но под 25 с изключение на ВТРС. 
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В районен съд град Велико Търново за разглеждане през 2008 г. е 
имало 6045 дела, което при 15 съдии по щат прави 33.58 дела за 
разглеждане на месец.  

Общо гражданските дела за разглеждане са били 3847. В сравнение с 
2007 година, когато са били 3328 и 2006 г., когато са били 3561, е налице 
една тенденция към леко увеличаване.  

Наказателните дела за разглеждане за 2008 г. са 2198 при 2391 за 
2007 г. и 2611 за 2006 година. Налице е малък, но постоянен спад през 
последните три години на броя на наказателните дела.  

В районен съд град Горна Оряховица делата за разглеждане са 
били 3601, което при щат от 11 съдии означава 27.28 дела на месец. За 
районен съд гр. Горна Оряховица в открито съдебно заседание през 2008 г. 
са разгледани 2723 граждански дела при 3530 за 2007 г. и 3737 за 2006 г. 
Налице е тенденция за намаляване на разглежданите граждански дела, но 
постъплението е намаляло незначително. При това положение броят на по-
малкото съдебни заседания сочи, че голяма част от гражданските дела са 
приключили в едно съдебно заседание и делата не са отлагани, което 
показва повишаване ефективността на работата на съда. Наказателните 
дела за разглеждане през 2008 г. са били 1546 броя при 1648 за 2007 г. и 
1617 броя за 2006 г. Тук също се наблюдава известен спад, който до голяма 
степен е обусловен от намаляване постъпленията на наказателните дела, 
които през 2008 г. са били най-ниския брой за последните три години. 
Съответно със 110 по-малко от тези за 2006 г. и с 216 по-малко от тези за 
2007 година.  

В районен съд град Свищов е имало 1589 дела за разглеждане, 
което при щат от 5 съдии за 12 месеца означава 26.48 дела за разглеждане. 
През 2008 г. са разглеждани 893 граждански дела при 791 за 2007 г. и 698 
за 2006 г. Налице е тенденция за непрекъснато увеличаване на броя на 
разглежданите граждански дела, която е израз на също така наличната 
тенденция за непрекъснато увеличаване на постъпленията през последните 
три години, като за две години между 2006 г. и 2008 г. броят на 
постъпилите дела е в повече с 219 - от 539 на 758 броя. За наказателните 
дела е налице тенденция на увеличаване в сравнение с 2007г и 
приблизителна еднаквост с 2006г., когато са били 691 дела. Все пак следва 
да се отбележи, че през 2008 г. и при гражданските и при наказателните 
дела постъплението на делата за разглеждане са в най-високия си брой за 
последните три години. Това показва добра натовареност и уплътняване на 
работата на петимата съдии в районен съд град Свищов. 

В районен съд град Павликени е имало 1032 дела, което при щат от 
4 съдии означава 21.05 дела за разглеждане. От тези данни при 
сравняването на делата за разглеждане е видно, че гражданските бележат 
тенденция на намаляване през последните три години - от 660 през 2006 г. 
към 550 през 2007 г. и 476 през 2008 г. Това се дължи, както на намаляване 

 93



броя на постъпленията, така и на броя на висящите дела в края на 
годината. Цифрите показват намаляване общата натовареност на съдиите в 
този съд спрямо средната за окръга, досежно гражданските дела. От 
наказателните дела за разглеждане през 2006 г. е имало 533 дела, през 2007 
г. 639 броя и през 2008 г. 556 броя.  

В районен съд град Елена е имало 525 дела, което при щат от 3 
съдии означава 14.58 дела за разглеждане на месец. Данните за 
постъплението и делата за разглеждане показват тенденция на рязко 
намаление през последната 2008 година. Гражданските дела за 
разглеждане са намалели от 517 през 2006 г. на 431 през 2007 г. и на 237 
броя през 2008 г. Наказателните дела също бележат макар и по-малко 
намаление от 351 през 2006 г., на 348 през 2007 г. и 258 броя за 2008 г. 
Тази намаляла натовареност, дължаща се най-вече на намаляло 
постъпление наложи да бъде уважено предложението на председателя на 
районния съд за съкращаване на едната щатна бройка, който бе разкрита в 
град Велико Търново. 

 

ТАБЛИЦА НА ДЕЛАТА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ В РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА 

ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ 

РАЙОНЕН СЪД 
2008 г. 2007 г. 2006 г.  дела на съдия за     

2008 г. 

Велико Търново 6045 5719 6172 33,58 
Горна Оряховица 3601 3789 3960 27,28 
Свищов 1589 1402 1389 26,48 
Павликени 1032 1189 1193 21,5 
Елена 525 793 889 14,58 

         
Откроява се тенденцията, че най-високо е натоварването на база 

постъпили дела за разглеждане на съдиите в град Велико Търново, а Горна 
Оряховица и Свищов имат приблизително еднакви данни за поредна 
година. Малко след тях е град Павликени, а най-ниска е натовареността в 
град Елена.  

В районен съд град Велико Търново са свършени 5130 дела, което 
при 15 съдии по щат за 12 месеца означава 28.50 дела на месец. 

В районен съд град Горна Оряховица са свършени 3029 дела, което 
при 11 съдии по щат на база 12 месеца означава 22.95 дела на месец. 

В районен съд град Свищов за 2008 г. са свършени 1431 броя дела, 
което при щат от 5 съдии на база 12 месеца означава 23.85дела, свършени 
от всеки съдия. 
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В районен съд град Павликени за 2008 г. са свършени  общо 894 броя 
дела, което при щат от 4 съдии на база 12 месеца означава 18.63 дела 
месечно на съдия. 

В районен съд град Елена за 2008 г. общо са свършени  440 дела, 
което при щат от 3 съдии на база 12 месеца означава 12.22 дела месечно на 
съдия. 

 

ТАБЛИЦА НА СВЪРШЕНИТЕ ДЕЛА В РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА 

СВЪРШЕНИ ДЕЛА 

РАЙОНЕН СЪД 
2008 г. 2007 г. 2006 г.  дела на съдия за     

2008 г. 

Велико Търново 5130 4717 5179 28,5 
Горна Оряховица 3029 3256 3503 22,95 
Свищов 1431 1188 1277 23,85 
Павликени 894 1055 1047 18,63 
Елена 440 732 781 12,22 

 
Съгласно изнесените в таблицата данни, съотношението свършени 

дела спрямо дела за разглеждане сочи: 84,86% за ВТРС, 84,11% за ГОРС, 
90,05% -СвРС,;  и ПРС-86,62% и ЕРС- 83,80%. обосновава много добра 
работа на тези съдилища. 

Действителната натовареност на районните съдилища по дела за 
разглеждане и свършени дела откроява районен съд град Горна Оряховица 
и районен съд град Велико Търново, където първите са разгледали по 36.1 
дела на месец и свършили по 30.29 дела, а втория съд  съответно 35.98 дела 
за разглеждане и 30.54 свършени дела на съдия за 2008 г. В средата са 
данните за районен съд град Свищов с 26.48 дела за разглеждане и 23.85 
решени действителна натовареност. Малко по-ниски са показателите за 
районен съд град Павликени с 21.50 дела за разглеждане на съдия и 
свършени 18.63. Най-ниски са данните за районен съд град Елена - при 
трима съдии - 15.44 дела за разглеждане и свършени 12.94. Средно 
действителната натовареност е 27.08 дела на районен съдия за съдебния 
окръг, а свършените дела 23.25. Видно е, че районен съд град Свищов е 
точно около средната натовареност за съдебния окръг, а съдиите в районен 
съд град Горна Оряховица и Велико Търново са значително по-натоварени 
от колегите си в районен съд град Павликени и районен съд град Елена.  
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СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА  МЕЖДУ РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА ПО ДЕЛА ЗА 
РАЗГЛЕЖДАНЕ, ПОСТЪПИЛИ И РЕШЕНИ ДЕЛА  ЗА  2008 Г. 

ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ПОСТЪПИЛИ ДЕЛА РЕШЕНИ ДЕЛА 
РАЙОНЕН СЪД брой за 2008 

г. на съдия брой за     
2008 г. на съдия брой за 

2008 г. на съдия 

Велико Търново 6045 33,58 5043 28,02 5130 28,5 
Горна Оряховица 3601 27,28 3068 23,24 3029 22,95 
Свищов 1589 26,48 1375 22,92 1431 23,85 
Павликени 1032 21,5 898 18,71 894 18,63 
Елена 525 14,58 464 12,89 440 12,22 

 
Ако се сравнят данните на постъпилите и решените дела е видно, че 

съдиите в районен съд град Велико Търново и в районен съд Свищов са 
решили повече от постъпилите дела, т.е. висящността е намалена, а в 
останалите три съдилища е обратното. 

В абсолютни цифри е видно, че районен съд град Велико Търново е 
намалил от 1002 на 915 висящи дела в края на годината, което при щат от 
15 съдии  означава 61 дела на съдия, въпреки намалението.    

Районен съд град Горна Оряховица е увеличил броя на несвършените 
дела от 533 дела в началото на 2008 г. на 572 дела в края на годината, но 
при щат от 11 съдии, това означава 52 висящи дела на съдия в края на 
годината.  

За районен съд град Свищов данните са, че са били 214 висящи дела 
в началото на 2008 г. и  в края са намалели на 158, което при щат от 5 
съдии означава 31.6 висящи дела на съдия. 

Районен съд град Павликени е започнал годината със 134 
несвършени дела и в края на годината са останали 138, което при щат от 4 
съдии прави 34.5 висящи дела. В  Районен съд град Елена останалите 
несвършени дела в началото на годината са 61 и са приключили с 85, което 
при щат от 3 съдии, означава 28 дела. Вижда се, че сравнително висока е 
висящността в районен съд Велико Търново и Горна Оряховица, където 
трябва да се търсят възможности за решаване на повече дела през 
годината. 

От отчетите на районните съдилища е видно, че те са запазили темпа 
на срочност и бързина на разглеждане на делата от предходните години. 

 Районен съд град Велико Търново отчита, че е решил 4092 или 80% 
от делата в срок от 3 месеца от образуване на същите.      

Районен съд Горна Оряховица отчита 2513 от свършените  дела или 
83% решени дела. 

 В районен съд град Свищов отчитат 1269 от приключените, което е 
89% от всички приключили дела. Това е най-високия процент в сравнение 
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с предходните три години за този съд и най-високия за всички съдилища в  
нашия район. 

 Районен съд град Павликени отчита 759 приключили дела в срок от 
3 месеца или 85% от делата. В Районен съд град Елена отчитат, че са 
свършили в срок от 3 месеца 361 дела, което е 82% от всички свършени 
дела.За първа година и петте съдилища показват над 80 и повече процента, 
което е много добър резултат, който следва да се поддържа и доразвива.   

Общо свършените от ВТОС въззивни граждански дела, по които са 
проверявани първоинстанционните актове на районните съдилища са 722. 
От тях 413 са оставени в сила, което е средно 57.20% общо за районните 
съдилища. Най-добър е резултата за районен съд град Елена, при който са 
потвърдени 66.67% от обжалваните дела, за районен съд град Свищов – 
потвърдени са 62.07% от делата, за районен съд град Павликени – 58.06%, 
за районен съд град Велико Търново 57.22% и най-нисък е резултата за 
районен съд град Горна Оряховица – 52.38%.  

Резултатите от инстанционния контрол на въззивните наказателни 
дела показва, че от 148 обжалвани и свършени такива дела, 93 са 
потвърдени, което е 62.84% от всички дела. Отделно по съдилища е видно, 
че малко под средния показател са районен съд град Велико Търново с 
57.69% и районен съд Свищов с 52.94%, а малко над средния са районен 
съд град Горна Оряховица 64.44% и районен съд Павликени с 70.97%. Като 
изключение е районен съд Елена, където е налице 100%, където се касае 
като абсолютен брой от 3 съдебни акта, като и трите са потвърдени – т.е. 
твърде малко число, а и там наказателните дела се отличават със 
сравнително ниско ниво на сложност. Общият извод е, че и за 
наказателните дела резултатът е сравнително добър – над 60% 
потвърждаване на обжалваните съдебни актове, като се има предвид, че се 
обжалват само съдебните актове по  дела с фактическа и правна сложност.  

 
 
ГАБРОВСКИ СЪДЕБЕН РЕГИОН  
 

 
Районен съд Габрово. През отчетната 2008 година в съда е имало за 

разглеждане общо 3 261 дела. От тях 500 са били висящи в началото на 
годината и 2 761 новопостъпили. През 2007 година общият брой дела за 
разглеждане е бил 3 499, от които 467 висящи и 3 032 новопостъпили, а 
през 2006 година – 3 968, от които 516 висящи и 3 452 новопостъпили. 
Налице е трайно намаление на постъпленията. 

Районен съд Севлиево. През годината в съда е имало за разглеждане 
общо 1 742 дела. От тях 156 са били висящи и 1 586 дела  са 
новопостъпили. През 2007 година общият брой дела за разглеждане е бил 1 
776, от които 163 висящи и 1 613 новопостъпили, а през 2006 година – 
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1 578, от които 198 висящи и 1 380 новопостъпили. След увеличаване на 
постъпленията през 2007 година е налице известна устойчивост през 
отчетната година.   

Районен съд Дряново. През 2008 година делата за разглеждане са 
общо 773. От тях 96 дела са били висящи и 677 са новопостъпили. През 
2007 година общо делата за разглеждане са били 1 025, от които 131 
висящи и 894 новопостъпили, а през 2006 година – 710, от които 142 
висящи и 568 новопостъпили. След значителното увеличение на 
постъпленията през 2007 година се отчита намаление на постъпленията 
през отчетната година към нивата от 2006 година.  

Районен съд Трявна. През годината в този съд са стояли за 
разглеждане общо 501 дела. От тях 72 са били висящи в началото на 
периода и 429 дела са новопостъпили. През 2007 година делата за 
разглеждане са били общо 504, от които 77 висящи и 427 новообразувани, 
а през 2006 година – 678, от които 122 висящи и  556 новопостъпили. 
Налице е трайно намаление на постъпленията след 2006 година. 

В  Районен съд – Габрово общият брой на гражданските дела за 
разглеждане през 2008 година е бил 1 950 спрямо 2 118 за 2007 година и 2 
600 за 2006 година, което сочи на трайно намаление на постъпленията на 
този вид дела. Наказателните дела за разглеждане са били общо 1 311 
спрямо 1 381 за 2007 година и 1 368 за 2006 година, като и при този вид 
дела е налице намаление на постъпленията. 

При гражданските дела най-значително е намалението при 
разглежданите дела по общия ред – 978 спрямо 1 363 през 2007 година и 
1 223 през 2006 година и при административните производства по ЗСПЗЗ и 
ЗВГЗГФ, където е отчетено само едно дело за разглеждане през 2008 
година. Устойчивост на постъпленията има при частните граждански дела 
– 70 за 2008 година спрямо 71 за 2007 година и 66 за 2006 година и 
относително такава при делата, отчетени по чл.410 и 417 б.в-з от ГПК- 784 
за 2008 година спрямо 657 за 2007 година и 1 197 за 2006 година. 
Значително увеличение се отчита при производствата по чл.310 ГПК – 94 
спрямо 11 за 2007 година и 15 за 2006 година. За първи път през 2008 
година се отчитат отделно и делата от и срещу търговци/търговските дела/, 
като постъплението е 23 дела. Този сравнителен анализ обаче има и своите 
особености, посочени и в доклада на районния съд, които се основават на 
процесуалните изменения по новия ГПК, влязъл в сила от 01.03.2008 
година. При делата по чл. 310 ГПК/ бързото производство/ е разширено 
приложното поле, като при действието на отменения ГПК значителна част 
от тези дела са разглеждани по общия исков ред. По този ред са 
разглеждани и търговските дела. Няма пълно съответствие и на отчетените 
дела по реда на чл.410 и чл.417 ГПК/заповедното производство/, тъй като 
само при втория вид може да се направи съпоставка с делата по чл.237 
ГПК/отм./     
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При наказателните дела намалението се наблюдава при делата по 
чл.78а НК – 44 спрямо 85 за 2007 година и 175 за 2006 година, частните 
наказателни дела – 180 спрямо 214 за 2007 година, образуваните такива за 
разпит пред съдия – 241 спрямо 348 за 2007 година и 277 през 2006 година. 
За сметка на това обаче е налице увеличение при НОХД – 397 за 2008 
година спрямо 343 за 2007 година и 310 за 2006 година, както и при НАХД 
– 422 за 2008 година спрямо 359 за 2007 година и 406 за 2006 година. 
Устойчиво е постъплението при НЧХД – 27 спрямо 32 за 2007 година и 35 
за 2006 година. 

При НОХД най-значителни са постъпленията за извършени 
престъпления по глава V от НК/против собствеността/ - 180 дела, които са 
с тенденция на увеличение – спрямо 153 за 2007 година и 148 за 2006 
година, и по глава ХІ НК/общоопасните/ - 170 дела, които също бележат 
увеличение спрямо 134 за 2007 година и 82 за 2006 година. Другите 
постъпления са за престъпления по глава ІІ НК/против личността/  и по 
глава ІV НК/ против брака, семейството и младежта/ - по 17 дела; 
незначителни са постъпленията по глава ІІІ, VІ, VІІІ и ІХ от НК- съответно 
2 , 2, 3 и 5 дела. 

В Районен съд – Севлиево общият брой граждански дела за 
разглеждане в този съд е бил 1 105 спрямо 1 107 дела за 2007 година и 865 
дела за 2006 година, т.е. след увеличението през 2007 година се наблюдава 
тенденция на устойчивост на постъпленията. Наказателните дела за 
разглеждане са били общо 637 спрямо 669 за 2007 година и 713 дела за 
2006 година, като продължава намалението на постъпленията по този вид 
дела. 

При гражданските дела се отчита намаление на делата за 
разглеждане по общия исков ред – 411 спрямо 454 за 2007 година, 
значително намаление на административните производства по ЗСПЗЗ и 
ЗВГЗГФ – само 7 спрямо 147 за 2007 година и 145 за 2006 година. 
Увеличено е значително постъплението при бързите производства по 
чл.310 ГПК – 48 спрямо 1 за 2007 година и 4 за 2006 година, което, както 
бе обяснено по-горе се дължи на новия процесуален ред, с който се 
разшири приложното поле на тези производства. Увеличение има и по 
делата, отчетени по чл.410 и 417 ГПК/заповедното производство/ - 496 
спрямо 458 дела за 2007 година и 255 дела за 2006 година, като има 
относително припокриване с делата, отчитани по чл.237 ГПК/отм/ през 
предходните две години. Най-значително е увеличението при частните 
граждански дела – 143 спрямо 47 за 2007 година и по-малко спрямо 126 
дела за 2006 година. В доклада на съда не се прави анализ на причините. 

Намалението при наказателните дела се отчита по НЧХД – 5 спрямо 
15 за 2007 година и 14 за 2006 година, по ЧНД – 99 спрямо 121 за 2007 
година и 159 дела през 2006 година и НАХД – 111 спрямо 143 за 2007 
година и 129 за 2006 година. Леко увеличение на постъпленията има при 
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НОХД – 263 спрямо 256 дела за 2007 година и 224 за 2006 година, при 
делата по 78а НК – 51 спрямо 41 за 2007 година, но по-малко спрямо 2006 
година – 75 дела и при разпитите – 108 спрямо 93 за 2007 година. Въпреки 
че в доклада на председателя на съда няма пълен анализ и съпоставка с 
предходни периоди на постъпленията на НОХД по видове престъпления, 
въз основа табличните данни може да се посочи, че най-значителните 
постъпления са на НОХД, образувани по обвинения за извършени 
престъпления против собствеността / глава V от НК/ - 114 дела за 
разглеждане и по глава ХІ НК/ общоопасните престъпления/ - 91 дела за 
разглеждане. 

В Районен съд – Дряново гражданските дела за разглеждане през 
2008 година са били общо 513 спрямо 723 за 2007 година и 379 за 2006 
година. След рязкото увеличение на постъпленията по тези дела през 2007 
година, през отчетната година се наблюдава съществено намаление. 
Общият брой на наказателните дела за разглеждане продължава 
тенденцията към намаление – 260 дела спрямо 302 дела за 2007 година и 
331 дела за 2006 година. 

При гражданските дела се отчита значително намаление при 
разглежданите дела по общия исков ред – 123 спрямо 233 за 2007 година и 
257 за 2006 година и при делата по чл.410 и 417 ГПК/заповедното 
производство/ - 79 спрямо 182 за 2007 година и 102 за 2006 година. 
Продължава да бъде значителен броя на частните граждански дела в този 
съд – 286 спрямо 307 за 2007 година и 17 за 2006 година. Бързите 
производства по чл.310 ГПК са се увеличили – 10 дела спрямо 1 за 2007 
година и липса на такива дела през 2006 година, като причината бе вече 
посочена. Отчетени са и 15 търговски дела, които за предходните години, 
както и бързите производства са отчитани при делата, разглеждани по 
общия исков ред.  

При наказателните дела намалението се отчита най-вече при 
частните наказателни дела/ЧНД/ - 37 спрямо 64 за 2007 година и 50 за 2006 
година. При останалите се наблюдава по-леко намаление или известна 
устойчивост на постъпленията – при НОХД – 117 дела за разглеждане, 
спрямо 134 за 2007 година и 113 за 2006 година, при НЧХД – 5 спрямо 
също 5 дела за 2007 година и 7 дела за 2006 година, при делата по чл.78а 
НК – 12 спрямо 14 дела за 2007 година и 32 за 2006 година и при НАХД – 
61 спрямо 63 за 2007 година и 79 за 2006 година. Образуваните ЧНД за 
разпити пред съдия са 28 спрямо 22 през 2007 година и 50 през 2006 
година. 

И в този съд разглежданите НОХД по видове престъпления са най-
много по глава V НК – 51 дела и по глава ХІ НК – 49 дела. Следват 
образуваните за престъпления по глава Х НК/против реда и общественото 
спокойствие/ - 8 дела и по глава ІХ НК/документните престъпления/ - 4 
дела. По другите видове престъпления броят на образуваните НОХД  е 
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незначителен. Съпоставено с предходни периоди образуваните НОХД по 
глава V НК бележат намаление – спрямо 69 за 2007 година и 71 за 2006 
година, а делата по глава ХІ се увеличават – 46 през 2007 година и 14 през 
2006 година. Може да се посочи и значителното намаление при делата по 
глава ІІ НК/престъпления против личността/ - 1 дело за разглеждане през 
2008 година спрямо 4 за 2007 година и 11 дела за 2006 година. 

В Районен съд – Трявна гражданските дела за разглеждане през 
2008 година са били общо 298 спрямо 319 през 2007 година и 464 през 
2006 година. След намалението през 2007 година се отчита устойчивост на 
постъпленията при тези дела. Общият брой на наказателните дела за 
разглеждане през годината е бил 203 спрямо 185 за 2007 година и 214 за 
2006 година, като и при тях може да се отчете устойчиво постъпление. 

При гражданските дела се отчита известно намаление на делата, 
разглеждани по общия исков ред – 134 за 2008 година спрямо 159 за 2007 
година и 302 дела за 2006 година и значително намаление на 
административните производства по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ –само едно дело 
спрямо 72 за 2007 година и 75 дела за 2006 година. Значително са 
увеличени делата по чл.310 ГПК – 27 спрямо 1 за 2007 година и 22 за 2006 
година, отчетени са и 10 търговски дела. С оглед отразеното за другите 
съдилища това увеличение обяснява отчасти намалението при делата, 
разглеждани по общия исков ред след 01.03.2008 година. Увеличение се 
отчита при делата по чл.410 и 417 ГПК – 79 спрямо 41 за 2007 година и 37 
за 2006 година. При частните граждански дела е налице устойчиво 
постъпление – 47 спрямо 46 дела за разглеждане през 2007 година.  

При наказателните дела се отчита известно увеличение само по 
НАХД – 56 дела за разглеждане спрямо 34 за 2007 година и 40 за 2006 
година. При останалите е налице устойчиво постъпление и или леко 
намаление – при НОХД – 78 дела спрямо 77 за 2007 година и 65 за 2006 
година, при НЧХД – 5 дела спрямо 4 дела за 2007 година и 3 дела за 2006 
година, при делата по 78а НК – 14 спрямо 10 дела за 2007 година и 22 за 
2006 година, при ЧНД – 26 спрямо 29 за 2007 година и 46 за 2006 година. 
Отчетени са и 24 такива дела, образува за разпити пред съдия, спрямо 31 за 
2007 година и 38 за 2006 година. 

И в този съд най-голям е броя на образуваните НОХД по глава V НК 
– 26 дела и глава ХІ НК – 27 дела. Тези дела сочат и увеличение спрямо 
предходните периоди – по глава V НК – 26, които спрямо 29 за 2007 
година са по-малко, но в повече спрямо 2006 година – 19 такива дела; по 
глава ХІ НК тенденцията на увеличение е по- изразена – 27 спрямо 22 за 
2007 година и 10 за 2006 година. Незначителни по брой са постъпленията 
на НОХД по другите видове престъпления, като следва само да се посочи 
намаление на образуваните по глава ІІ НК/престъпления против личността/ 
- 3 дела за 2008 година спрямо 6 за 2007 година и 5 за 2006 година. При 
останалите е налице устойчивост на постъпленията. 
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Съдиите от Районен съд – Габрово са свършили през годината общо 
2757 дела. От тях в срок до три месеца са свършени 1974 дела или 72%. 
През 2007 година свършените дела са били общо 2999, от които 2389 или 
80% в тримесечния срок, а през 2006 година – 3501, от които 3027 или 86% 
в тримесечния срок.  

Свършените през 2008 година граждански дела са общо 1678, от 
които 1242 или 74 % в срок до 3 месеца. Съпоставено с предходните 
години – през 2007 година свършени общо граждански дела 1810, от които 
1 443 или 80 % в срок до 3 месеца и през 2006 година – общо 2283 дела, от 
които 1943 дела в срок до 3 месеца, е налице отстъпление при срочността. 
То се дължи преди всичко на свършените граждански дела, разглеждани по 
общия ред – 754, от които 354 или 47% в срок до 3 месеца, спрямо 1075, от 
които 729 в срок до 3 месеца или 68% за 2007 година и 922, от които 582 
или 63% за 2006 година. 

Свършените през 2008 година наказателни дела са общо 1079, от 
които 732 или 68% в срок до 3 месеца. Съпоставено с предходните години 
– през 2007 година свършени общо 1189 наказателни дела, от които 946 
или 80% в срок до 3 месеца и през 2006 година – 1218, от които 1084 или 
89 % в срок до 3 месеца, също показва най-нисък процент и на решените 
наказателни дела в тримесечен срок. Този спад се отчита най-вече при 
НАХД – свършени през 2008 година 300 такива дела, от които 86 или 29% 
в срок до 3 месеца, докато през 2007 година те са били 271, от които 165 
или 61%  в срок до 3 месеца, а през 2006 година 345 дела, всички – 100% 
свършени в тримесечен срок.    

Съдиите от Районен съд – Севлиево са свършили общо 1581 дела, 
от които в срок до три месеца са свършени общо 1473 дела или 93.16%. 
През 2007 година са били свършени общо 1620 дела, от които 1471 или 
90.80% в срок до 3 месеца и през 2006 година от свършените 1415 дела 
1287 или 90.95% в срок до 3 месеца. В този съд е създадена трайна 
организация на срочно разглеждане и решаване на делата.  

Свършените граждански дела за 2008 година са общо 1007, от които 
933 дела, или 92.65% в срок до 3 месеца. Съпоставено с предходните 
години – през 2007 година свършени общо 1008 дела, от които 897 или 
88.99 % в срок до 3 месеца и през 2006 година от свършените 764 дела 694, 
или 90.84 %, показва, че е постигната още по-голяма бързина при 
разглеждането и решаването на този вид дела. Тя се дължи на 
подобряването на срочността при решаването на делата, разглеждани по 
общи исков ред – през 2008 година са свършени 325 такива дела, от които 
251 или 77% в срок до 3 месеца, спрямо свършени 363 дела през 2007 
година, от които 259 дела, или 71% в срок до 3 месеца и през 2006 година 
свършени 253 дела, от които 190, или 75% в тримесечния срок. 

Свършените наказателни дела през 2008 година са общо 574, от 
които 540 или 94.08% в срок до 3 месеца. Съпоставено с предходните 
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години – през 2007 година свършени общо 612 дела, от които 574 или 
93.79% в срок до 3 месеца и през 2006 година – 651, от които 593 или 
91.09% в тримесечния срок, показва също на леко подобрената срочност 
при решаването и на този вид дела. Тя се отчита предимно при решените 
НАХД – свършени през 2008 година 93 дела, от които 91 или 98% в срок 
до 3 месеца, спрямо свършени през 2007 година 129, от които 122 или 95% 
в срок до 3 месеца и през 2006 година – 11 дела, от които 99 или 89% в 
тримесечния срок. 

В Районен съд – Дряново през годината са свършени общо 680 дела, 
от които  в срок до три месеца са свършени общо 581 дела или 85%. През 
2007 година свършените дела са били общо 929, от които 809 или 87% в 
срок до 3 месеца, а през 2006 година от свършените общо 579 дела, 403 
или 70% са били свършени в тримесечния срок. Запазването на процента 
на свършените в тримесечния срок дела в този съд показва на 
изключително постижение, предвид обстоятелството, че съдът е работил 
през отчетната година в намален състав, както и че продължава да 
разполага само с една съдебна зала. 

Свършените граждански дела през 2008 година  са общо 464, от 
които 408 или 88% в срок до 3 месеца. Съпоставено с 2007 година – 
свършени общо 668 дела, от които 606 или 91% в срок до 3 месеца и с 2006 
година – свършени общо 310 дела, от които 218 или 70% в срок до 3 
месеца, е налице добра срочност, като се отчита само спад при решаването 
на гражданските дела, разглеждани по общия исков ред – от свършените 
през 2008 година 88 дела, в срок до 3 месеца са свършени само 36 или 41%, 
докато през 2007 година от общо свършени 178 такива дела, 116 или 65% 
са свършени в срок до 3 месеца, а през 2006 година – при 189 дела, 97 или 
51% са свършени в тримесечния срок. Една от причините е, че част от тези 
дела са разглеждани решавани от командировани от други съдилища 
съдии, което е било допълнително натоварване за тях. 

Общо свършените наказателни дела през 2008 година са 216, от 
които 173 или 80% са свършени в срок до 3 месеца. Съпоставено с 
предходните години – през 2007 година свършени 261 дела, от които 203 
или 78% в срок до 3 месеца и през 2006 година свършени 269 дела, от 
които 185 или 69% в тримесечния срок, показва подобряване на срочността 
при решаването на тези дела. Тя се отчита предимно при НОХД – през 
2008 година са свършени 96 дела, от които 72 дела или 75% в срок до 3 
месеца, като през 2007 година са свършени 114 дела, от които 69 или 60.53 
% в срок до 3 месеца, а през 2006 година – 73 дела, от които 31 или 42.47% 
в тримесечния срок.  

Свършените в Районен съд – Трявна дела през 2008 година са общо 
444 дела, от които 375 или 84% в тримесечен срок. През 2007 година са 
били свършени общо 432 дела, от които 359 или 83% в срок до 3 месеца, а 
през 2006 година – 601 дела, от които 525 или 87% в срок до три месеца. 
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Запазено е процентното съотношение на свършените в тримесечния срок 
дела спрямо общо свършените през отчетния период спрямо предходните 
години. 

Свършените през 2008 година граждански дела са общо 263, от които 
216 или 82% в срок до 3 месеца. Съпоставено с 2007 година – свършени 
общо 273 дела, от които 220 или 81% в срок до 3 месеца и с 2006 година – 
свършени общо 403 дела, от които 89% в срок до три месеца, показва, че се 
запазва срочността на разглеждане и решаване на тези дела през 
последните две години. Това се отнася при всички видове решени 
граждански дела. 

Общият брой на свършените през 2008 година наказателни дела е 
181, от които 159 или 88%  са свършени в срок до 3 месеца. Съпоставено с 
2007 година – решени общо 159 дела, от които 139 или 87% в срок до 3 
месеца и с 2006 година – решени общо 198 дела, от които 168 или 85% в 
срок до 3 месеца, показва също устойчивост на процентното съотношение 
на решените в тримесечния срок дела спрямо общо свършените през 
годината в сравнение с предходни периоди. Анализът по видове дела обаче 
сочи на значително подобряване на срочността при решените НОХД – за 
2008 година от общо 72 дела 65 или 90% са свършени в срок до 3 месеца, 
през 2007 година от 62 дела, 49 или 79% са свършени в този срок, а през 
2006 година от 50 дела, 31 или 62% са свършени в тримесечния срок. През 
годината е отчетен спад в срочността при решаването на НЧХД – от 4 дела 
само 1 дело или 25 % е свършено в тримесечния срок, докато през 2007 
година този процент е бил 100 – и два броя дела за разглеждани са били 
решени в срок до 3 месеца. 
 В Районен съд – Габрово са решени с акт по същество общо 2342 
дела спрямо 2 691 дела за 2007 година и 3185 дела за 2006 година. В 
доклада на председателя са посочени резултатите по видове дела, както 
следва: гражданските дела по общия ред са 598 спрямо 934 за 2007 година 
и 722 за 2006 година; частните граждански дела са 36 спрямо 38 за 2007 
година и 65 за 2006 година; бързите производства са 43 спрямо 11 за 2007 
година и 17 за 2006 година и делата по чл.410 и 417 ГПК са 780 спрямо 657 
за 2007 година  и 1197 за 2006 година, като се изразява становище, че при 
последните, както и при бързите производства не може да се прави 
сравнение на резултатите и тяхното анализиране поради промяната в 
процесуалната уредба; решените с присъда НОХД през 2008 година са 205 
спрямо 196 през 2007 година и 202 през 2006 година; НЧХД са 8 спрямо 10 
за 2007 година и 15 за 2006 година; делата по 78а НК – 28 спрямо 62 за 
2007 година и 147 за 2006 година; ЧНД – 135 спрямо 173 за 2007 година и 
146 за 2006 година; НАХД – 260 спрямо 246 за 2007 година и 316 за 2006 
година. По-чувствително намаление има при решените с акт по същество 
дела по 78а НК, докато при останалите са налице устойчиви резултати. 
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Неправилно в общия брой решени дела с акт по същество са включени и 
ЧНД, образувани за провеждане на разпит пред съдия. 

През 2008 година са постановени 194 осъдителни присъди и са 
осъдени общо 365 лица. 

През отчетната година в този съд са внесени за разглеждане 318 
НОХД, в т.ч. 270 бр. обвинителни актове и 48бр. споразумения. 

Процентното съотношение спрямо осъдителните присъди, влезли в 
сила-175 дела към общо внесените от РП-Габрово 318 дела, е 55,03%. 

301 бр. НОХД са приключили през 2008г с присъда и споразумения, 
с подсъдими 365 лица. Осъдени са 339 лица, от които 110 са осъдени по 
одобрени споразумения. 

Оправдани са 11 лица, което е 3,01% от съдените и 3,24% от 
осъдените. В сравнение с 2007г, когато броят на оправданите лица е бил 8 
и е съставлявал 2,5 % от съдените и 2,77% от осъдените, през настоящата 
година е увеличен броя на оправданите лица. Спрямо обаче 2006г., когато 
са оправдани 13 лица от осъдени 269 се констатира намаление в този 
параметър от дейността на съда. 

Постановени са 65 съдебни акта след провеждане на съкратено 
съдебно следствие. 

През 2008г не е имало постъпление на дела от вида на включените в 
решението на ВСС дела, съставляващи по своя характер особено засилен 
обществен интерес, видно от доклада на председателя на районния съд. 

През отчетната година в Габровски районен съд са приведени в 
изпълнение 175 присъди по дела образувани през 2008г, по отношение на 
245 лица. Престъпленията, за които са осъдени 123 лица с влязъл в сила 
съдебен акт са извършени през 2008г, 68 лица са осъдени за престъпления, 
извършени през 2007г, 48 лица за престъпления, регистрирани през 2006г и 
6 лица през 2005г. 
   

В Районен съд – Севлиево са решени са акт по същество общо 1365, 
от които 917 граждански и 448 наказателни дела, спрямо 1369 дела за 2007 
година, от които 870 граждански и 499 наказателни дела и общо 1218 дела 
за 2006 година, от които 672 граждански и 546 наказателни дела. По 
видове те се разпределят по следния начин: граждански дела по общия ред 
– 256 спрямо 266 за 2007 година и 168 за 2006 година; бързи производства 
– 30 спрямо едно дело по чл.126ж ГПК/отм./ за 2007 година и 4 дела за 
2006 година; административни производства по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ – 6 
спрямо 116 през 2007 година и 120 през 2006 година; частни граждански 
дела- 135 спрямо 41 за 2007 година и 125 за 2006 година; по чл.410 и 417 
ГПК – 490 спрямо 446 дела по чл.237 ГПК/отм/ за 2007 година и 255 за 
2006 година, като анализът показва увеличение при бързите производства 
и при частните граждански дела; НОХД – 148 спрямо 171 за 2007 година и 
139 за 2006 година;  наказателни частен характер дела – 3 спрямо 4 за 2007 
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година и 6 за 2006 година; дела по чл.78а НК – 36 спрямо 21 за 2007 година 
и 62 за 2006 година; частни наказателни дела – 78 спрямо 91 за 2007 
година и 128 за 2006 година;  административно наказателен характер дела 
– 76 спрямо 119 за 2007 година и 99 за 2006 година, като анализът показва 
тенденция на намаление при ЧНД и НАХД. И в този съд неправилно са 
отчетени в общия брой образуваните ЧНД за провеждане на разпит пред 
съдия. 

Постановените осъдителни присъди са 197 и са осъдени общо 266 
лица.   

В Районен съд – Дряново са решени с акт по същество общо 585 
дела, от които 434 граждански и 151 наказателни/ с включените 25 ЧНД за 
разпит пред съдия/, спрямо 803 дела за 2007 година, от които 623 
граждански и 180 наказателни дела/ без ЧНД за разпит пред съдия/ и 
спрямо 471 дела за 2006 година, от които 254 граждански и 217 
наказателни/ с включени 50 ЧНД за разпит пред съдия/.От гражданските 
дела по общия ред са свършени с акт по същество общо 66 спрямо 135 за 
2007 година и 139 за 2006 година; от частните граждански дела – 283 
спрямо 307 за 2007 година и 11 за 2006 година; при делата по чл.410 и 417 
ГПК – 77 спрямо 180 за 2007 година и 102 за 2006 година; по останалите 
видове граждански дела решените с акт по същество са незначителни по 
брой; анализът при тези дела показва значително намаление на  решените с 
акт по същество дела, както при разглежданите по общия исков ред, така и 
при заповедните производства. От наказателните дела са приключени с акт 
по същество 61 НОХД, спрямо 93 за 2007 година и 50 за 2006 година; 9 
дела по чл.78а НК, спрямо 10 за 2007 година и 26 спрямо 2006 година; 35 
административно наказателен характер дела спрямо 41 за 2007 година и 60 
за 2006 година и 21 частни наказателни дела спрямо 35 за 2007 година и 30 
за 2006 година; няма решени с акт по същество НЧХД; анализът при 
наказателните дела показва също намаление, като по-основно при НОХД и 
ЧНД. 

През 2008 година са постановени 55 осъдителни присъди и са 
осъдени общо 94 лица.  
 В  Районен съд – Трявна с акт по същество през отчетната година 
са решени общо 376, от които 226 граждански и 150 наказателни дела, 
спрямо 386 дела за 2007 година, като наказателните дела са били 139 и 
гражданските дела – 247 и спрямо 535 дела за 2006 година, от които 176 
наказателни и 359 граждански дела. Решените с акт по същество 
граждански дела по общия ред са 69 спрямо 90 за 2007 година и 219 за 
2006 година; бързите производства – 27 спрямо 1 за 2007 година и 20 за 
2006 година; частните граждански дела – 45 спрямо 46 за 2007 година и 25 
за 2006 година; делата по чл.410 и 417 ГПК – 79 спрямо 40 за 2007 година 
и 36 за 2006 година-анализът показва тенденция към намаляване на 
решените с акт по същество граждански дела.  По видове решените с акт 
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по същество наказателни дела са: 51 НОХД, спрямо 47 за 2007 година и 45 
за 2006 година; 12 дела по чл.78а НК спрямо 8 за 2007 година и 21 за 2006 
година; 22 ЧНД спрямо 27 за 2007 година и 34 за 2006 година и 38 НАХД 
спрямо 26 за 2007 година и 36 за 2006 година; решените с акт по същество 
НЧХД са 3, като през 2007 година не е имало такива и 2 за 2006 година – 
анализът показва устойчивост при броя на решените наказателни дела – 
общо и по видове. И при този отчет неправилно са включени като решени 
с акт по същество образуваните ЧНД за провеждане на разпити пред съдия. 
 През годината са постановени 66 осъдителни присъди и са осъдени 
общо 77 лица. 
 Общият брой на прекратените дела в Районен съд – Габрово през 
2008 година е 415 спрямо 308 през 2007 година и 316 през 2006 година. 
Прекратените граждански дела са 213 спрямо 154 за 2007 година и 201 за 
2006 година. Броят на прекратените наказателни дела за 2008 е 202 спрямо 
154 за 2007 година и 115 за 2006 година. Най-много са прекратените 
граждански дела по общия ред – 156 спрямо 141 за 2007 година и 200 за 
2006 година. Прекратените частни граждански дела са 28 спрямо 13 за 
2007 година, а прекратените бързи производства – 17, като не имало 
прекратени такива през предходните периоди. При гражданските най-
типичната причина за прекратяване е постигането на спогодба между 
страните или оттегляне на иска. По-редки са случаите на недопустимост на 
исковата претенция. Прекратените НОХД са 112 спрямо 67 за 2007 година 
и 54 за 2006 година, прекратените НЧХД са 11 спрямо 11 и за 2007 година 
и 14 през 2006 година, прекратените дела по 78а НК са 5 спрямо 16 за 2007 
година и 5 за 2006 година, прекратените ЧНД – 34 спрямо 35 за 2007 
година и 13 за 2006 година и прекратените НАХД – 40 спрямо 25 за 2007 
година и 29 за 2006 година.  При наказателните дела причините за 
прекратяване на наказателното производство са поради одобрено 
споразумение, на основание чл.24 ал.3 НПК – 96 НОХД, а на съдебното 
производство - допуснати съществени процесуални нарушения на 
досъдебното производство, като на това основание е прекратено 
производството по 14 дела, които са върнати за доразследване, спрямо 
20 за 2007 година и 8 за 2006 година. Друга причина за прекратяване на 
наказателни производства е била при изпращане по подсъдност или при 
отвод на съдебния състав на съда. При делата от частен характер – 
оттеглянето на тъжбата. 
 Прекратените дела в Районен съд - Севлиево през годината са общо 
216 спрямо 251 дела през 2007 година и 197 през 2006 година. 
Прекратените граждански дела са 90 спрямо 138 през 2007 година и 92 
през 2006 година. Прекратените наказателни дела са 126 спрямо 113 през 
2007 година и 105 през 2006 година. Прекратените граждански дела по 
общия ред са 69 спрямо 97 за 2007 година и 85 за 2006 година, 
прекратените частни граждански дела са 8 спрямо 6 за 2007 година, 
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прекратени са и 6 бързи производства, както и 6 дела, образувани по 
заповедното производство. Причините за прекратяване на гражданските 
дела са постигане на спогодба между страните, оттегляне на исковата 
молба, неотстраняване на нередности в срок, недопустимост на исковата 
претенция, изпращане на делото по подсъдност. От НОХД са прекратени 
83 дела спрямо 51 дела за 2007 година и 53 за 2006 година, от които поради 
одобрено споразумение е прекратено наказателното производство по 31 
дела спрямо 17 дела за 2007 година и 21` дела за 2006 година, образувани 
по реда на чл.382 НПК и по 27 дела, спрямо 14 дела за 2007 година и 8 за 
2006 година - при постигане на споразумение по време на съдебното 
следствие по реда на чл.384 НПК. По други 19 НОХД, спрямо 15 за 2007 
година и 24 за 2006 година, както и по 7 дела по чл.78а НК е било 
прекратено съдебното производство и са върнати за допълнително 
разследване на прокуратурата, поради установени отстраними съществени 
нарушения на процесуалните правила.  
 В Районен съд – Дряново прекратените дела са общо 95 спрямо 104 
през 2007 година и 108 през 2006 година. Прекратените  граждански 30 
спрямо 45 през 2007 година и 56 през 2006 година. Броят на прекратените 
наказателни дела е 65 спрямо 59 през 2007 година и 52 през 2006 година. 
При гражданските дела по общия ред прекратените дела са 22 спрямо 43 за 
2007 година и 50 за 2006 година, при частните граждански дела – 3 дела, 
както и 2 бързи производства и също 2 по чл.410 и 417 ГПК. Причините за 
прекратявани са поради постигната спогодба, оттегляне или отказ от иска 
и по-рядко поради недопустимост на исковата претенция. Прекратените 
НОХД са 35 спрямо 21 за 2007 година и 23 за 2006 година. Поради 
одобрено от съда споразумение е прекратено наказателното производство 
по общо 18 дела спрямо 9 за 2007 година и 11 за 2006 година. От 
прекратените  НОХД по 13 дела, от които 1 по 78а НК, е прекратено 
съдебното производство поради допуснати отстраними съществени 
процесуални нарушения и са върнати на прокуратурата, като през 2007 
година те са били 15, а през 2006 година – 12 дела. Прекратени са и 13 
ЧНД поради изпратени по подсъдност или поради процесуална 
недопустимост на жалбата. Поради оттегляне на тъжбата са прекратени 2 
НЧХД.  
 Прекратените в Районен съд – Трявна са общо 68 дела спрямо 46 
през 2007 година и 66 през 2006 година. Прекратените  граждански дела са 
37 спрямо 26 за 2007 година и 44 за 2006 година. Прекратените 
наказателни дела са 31 спрямо 20 за 2007 година и 22 за 2006 година. При 
гражданските дела броят на прекратените по общия ред е 34 спрямо 23 за 
2007 година и 35 за 2006 година. Причините за прекратяване са били по 4 
дела поради постигната спогодба, а по останалите – на основанията по 
чл.232 ГПК, 233ГПК, 129 ал.3 и 4 ГПК- поради неизправяне на нередности 
в исковата молба.  Прекратените НОХД са 21 спрямо 15 за 2007 година и 5 
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за 2006 година. По 15 НОХД е прекратено наказателното производство 
поради одобрено от съда споразумение по реда на чл.381 -384 НПК и по 
едно поради изтекла давност. По 5 НОХД е прекратено съдебното 
производство и същите са върнати на прокурора за доразследване, като 
през предходните две години не са били връщани дела за доразследване. 
По 3 ЧНД дела производството е било прекратено поради изпращане по 
подсъдност и поради оттегляне на жалбата. По 6 НАХД производството е 
прекратено поради недопустимост на жалбата – подадена след срока по 
чл.59 ал.2 ЗАНН. 
 В края на отчетния период в  Районен съд - Габрово. са останали 
несвършени общо 504 дела, от които 272 граждански и 232 наказателни 
дела. При гражданските дела най-много са висящите дела, разглеждани по 
общия исков ред – 224, 34 производства по чл.310 ГПК, 6 частни 
граждански дела и 8 търговски дела. При наказателните дела най-много са 
НАХД – 122,  НОХД – 80, 11 дела по чл.78а НК, 11 ЧНД и 8 НЧХД. В 
доклада на съда не се сочат причините, поради които са останали 
несвършени делата. 
 В Районен съд - Севлиево несвършените в края на година дела са 
общо 161 или 9.24% спрямо общия брой дела за разглеждане. От тях 
несвършените граждански дела са общо 98, от които 86 дела по общия ред 
и 12 производства по чл.310 ГПК. Висящите в края на отчетния период 
наказателни дела са общо 63, от които 32 НОХД, 18 НАХД, 7 дела по 
чл.78а НК, 4 ЧНД и 2 НЧХД. В сравнение с предходни отчетни периоди се 
запазва броя на останалите несвършени дела, като в доклада на съда също 
не се сочат причините за това. 
 В Районен съд – Дряново са останали несвършени в края на 
годината дела са общо 93, от които 49 граждански и 44 наказателни дела. 
При гражданските дела висящи са 35 дела по общия ред, 7 производства по 
чл.310 ГПК и 7 търговски дела. При наказателните дела са висящи 21 
НОХД, 17 НАХД, 3 ЧНД и 3 НЧХД. Също не се сочат причините, поради 
които не са свършени делата. 
 В Районен съд – Трявна висящите в края на годината дела са общо 
57, от които 35 граждански и 22 наказателни дела. От гражданските дела са 
останали несвършени 31 дела по общия ред и 4 търговски дела. При 
наказателните дела несвършените в края на годината са 12 НАХД, 6 
НОХД, 2 дела по чл.78а НК и по едно ЧНД и НЧХД. Не са посочени 
причините. 
 При всички районни съдилища прави впечатление нарастващия брой 
на останалите несвършени НАХД в сравнение с предходните години.   
 В доклада на Районен съд – Габрово е посочено, че общият брой на 
обжалваните и протестирани съдебни актове през 2008 година е по общо 
373 дела, от които по 173 граждански дела и 200 наказателни дела. Като 
резултат от въззивна и касационна проверка се отчитат отменени 16 

 109



съдебни акт, изменени 10 и оставени в сила 58 съдебни актове, 
постановени по граждански дела. В процентно съотношение спрямо 
решените с акт по същество граждански дела отменените съдебни актове 
съставляват 1.09%, изменените – 0.68% и оставените в сила – 3.96%. Като 
причини за отменените и изменени съдебни актове по този вид дела се 
посочват събирането на нови доказателства пред въззивната инстанция, 
които обуславят различен правен извод, както и различен извод по 
приложението на закона от по-горните инстанции при правилно 
установена фактология по делата. При обжалваните и протестирани 
съдебни актове по наказателни дела потвърдените са 133, изменените са 20 
и отменените са 30. В процентно съотношение спрямо решените с акт по 
същество наказателни дела потвърдените съдебни актове съставляват 
15.17%, изменените – 2.28 % и отменените 3.42%. Причините за отмяна 
или изменение на първоинстанционния съдебен акт са предимно 
различните правни изводи на по-горните съдебни инстанции въз основа на 
събраните по делата доказателства, като при изменените актове най-често 
се изменява размера на наложените наказания. 
 В доклада на Районен съд – Севлиево е посочено, че от общо 1007 
свършени през 2008 година граждански дела са обжалвани 78 съдебни 
актове, което съставлява 7.74%. Отменени са 8 съдебни актове, изменени 
са 10 и са оставени в сила 63 съдебни актове. Процентното съотношение 
спрямо решените с акт по същество 917 граждански дела е 0.87% при 
отменените, 1.09% при изменените и 6.87% при оставените в сила съдебни 
актове. Като причина за отменените и изменени съдебни актове по този 
вид дела се сочат представянето на допълнителни доказателства пред 
контролната инстанция, които обосновават нови  фактически положения и 
оттам правни изводи, констатира се проява на пасивност от страните по 
делата относно доказването на своите искания и тези пред 
първоинстанционния съд, както и на съставите, разглеждали делата, 
доколкото не са инициирали събирането на всички възможни и 
съотносими доказателства. 
 През 2008 година от общо подлежащите на обжалване 574 съдебни 
актове по наказателни дела в този съд са обжалвани или протестирани 84, 
което съставлява 14.63%. Отменени са общо 9 съдебни актове, от които две 
присъди по НОХД, 4 актове по АНХД и 3 по ЧНД. Изменени са актовете 
по общо 7 дела, от които пет присъди по НОХД. Отчитат се и потвърдени 
общо 88 съдебни актове, от които 37 присъди по НОХД. Процентното 
съотношение спрямо решените с акт по същество 448 наказателни дела е 
2.01% при отменените, 1.56% при изменените и 19.64% при потвърдените 
съдебни актове. Причини за отменените и изменени съдебни актове по 
наказателните дела са по-различните фактически изводи на въззивната 
инстанция при преценката на събрания доказателствен материал при 
отменените, а при изменените – размера на наложените наказания. 
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 В Районен съд – Дряново през отчетната година са обжалвани 
съдебните актове по общо 75 дела, от които 37 граждански дела и 38 
наказателни дела. По 11 граждански дела първоинстанционните актове са 
потвърдени/оставени в сила/, по едно дело е изменен, по 7 дела – 
отменени. Процентното съотношение спрямо решените с акт по същество е 
2.53% при потвърдените, 0.23% при изменените и 1.61% при отменените 
съдебни актове. Причините за отменените и изменени съдебни актове са 
идентични с тези при останалите районни съдилища – представени нови 
доказателства пред въззивната инстанция, които обуславят друг, различен 
извод или въз основа на установеното от първата инстанция въззивният 
съд е направил друг правен извод по приложението на закона.  От 
обжалваните или протестирани съдебни актове по наказателните дела са 
потвърдени 22, изменени 2 и отменени 4 съдебни актове. Процентното 
съотношение спрямо свършените с акт по същество дела е 14.57 при 
потвърдените, 1.32% при изменените и 2.65 при отменените съдебни 
актове. Причините за отменените или изменените съдебни актове са 
различните правни изводи, които по-горните съдебни инстанции са 
направили по приложението на закона въз основа на събрания 
доказателствен материал и преценка относно размера на наложеното 
наказание.   
 Обжалваните и протестирани съдебни актове в Районен съд –
Трявна са общо 82 от които 46 по граждански дела и 36 по наказателни 
дела. Върнати са 43 дела, по 37 от които актовете са потвърдени, по 5 
изменени и по едно дело съдебният акт е отменен.По останалите дела няма 
резултат от обжалването в края на отчетния период. При гражданските 
дела са върнати 22 обжалвани дела, като по 19 решенията са потвърдени, а 
по 3 решенията са изменени. Процентното съотношение спрямо решените 
с акт по същество граждански дела е 8% при потвърдените и 1% при 
изменените съдебни актове. Няма отменени такива. От върнатите в края на 
отчетния период 21 обжалвани наказателни дела  по 18 броя дела 
съдебните актове са потвърдени, по 2 дела са изменени и по едно 
дело/НАХД/ съдебният акт е отменен. Процентното съотношение спрямо 
свършените с акт по същество наказателни дела е 12% при потвърдените, 
1% при изменените и 0.67% при отменените съдебни актове. Изменените 
съдебни актове са по отношение размера на наложеното наказание, а 
отмененият съдебен акт по НАХД е поради представяне на нови 
доказателства пред административния съд, установяващи нови факти и 
обстоятелства. 
    

В Районен съд – Габрово през отчетната 2008 година са 
постановени  14 оправдателни присъди, от които 11 по НОХД и 3 по 
НЧХД. В доклада е посочено, че причините за постановяването на 
оправдателните присъди са предимно недоказаност на обвинението, като в 
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някои случаи е прието, че липсва субективният елемент от състава на 
престъплението, а в други не е установено авторството на подсъдимия. В 
някои от делата липсват протоколи за оглед или за разпознаване, както и 
други допуснати пропуски при разследването, които не могат да бъдат 
отстранени при съдебното следствие. Често причина за постановяване на 
оправдателните присъди е и процесуалното поведение на привлечените 
към наказателна отговорност лица, които в досъдебното производство са 
заели пасивна позиция, а пред съда са представили оневиняващи 
поведението им доказателства, които водят до промяна на фактологията и 
други правни изводи, различни от приетите при приключване на 
досъдебното производство. 

В Районен съд – Севлиево са постановени оправдателни присъди по 
14 НОХД, като са оправдани 17 подсъдими и са постановени оправдателни 
решения по 9 дела по чл.78а НК, като са оправдани 10 обвиняеми лица. 
Към 31.12.2008 година са влезли в сила общо 11 оправдателни съдебни 
актове, като от протестираните оправдателни присъди по 11 НОХД са 
потвърдени 8, една е изменена частично, една е отменена и едно дело не се 
е върнало в края на периода. Основната причина за постановяване на 
оправдателни присъди е недостатъчно събрани доказателства подкрепящи 
обвинението по безсъмнен и непротиворечив начин. 

В Районен съд – Дряново са постановени оправдателни присъди по 
6 НОХД и оправдателно решение по едно дело по чл.78а НК. Основната 
причина също е недоказаност на обвинението по несъмнен начин. Други 
причини са допуснати пропуски в досъдебното производство, посочени и в 
доклада на Районен съд – Габрово, свързани със събирането на 
доказателства, които не могат да бъдат събрани по време на съдебното 
следствие.  

В Районен съд – Трявна са постановени оправдателни присъди по 3 
НОХД, които са влезли в законна сила, като са оправдани 3 подсъдими 
лица. В доклада се сочи като причина за постановяване на оправдателните 
присъди недостатъчно събраните доказателства на досъдебното 
производство, доказващи обвинителната теза на прокурора, като и при 
трите оправдателни присъди липсвали доказателства, установяващи 
авторството на предадените на съд лица в извършване на престъплението, 
предмет на повдигнатото им обвинение. 
 
Структура на наказаната престъпност с влезли в сила осъдителни 

присъди и брой осъдени лица 
 

През отчетната 2008 година в Районен съд – Габрово са влезли  в 
сила 198 осъдителни присъди и 96 определения за одобряване на 
споразумения и прекратяване на наказателното производство на това 
основание. Общият брой на осъдените лица е 331, от които 110 са осъдени 
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с одобрено от съда споразумение. Броят на оправданите с влязла в сила 
присъда е 10 лица. 

В доклада не се сочат да са разглеждани през годината дела със 
значим обществен интерес съобразно критериите, посочени в Мерките за 
усъвършенстване организацията на работата в съдилищата и 
прокуратурата по делата с особен обществен интерес и писмо № 91-00-082 
от 17.11.2008 година на ВСС. 

В доклада на Районен съд – Севлиево са отчетени влезли в сила 207 
осъдителни присъди и осъдени общо 266 лица, от които на лишаване от 
свобода до три години 113 лица, на лишаване от свобода от три до 
петнадесет години – 3 лица, като чл.66 НК е приложен по отношение на 66 
от осъдени  лица, наказанието пробация е наложено на 105 осъдени лица, а 
глоба – на 42 лица, от които 28 по чл.78а НК. Осъдените непълнолетни 
лица са 8 или 3% от общо осъдените лица. Влезлите в сила оправдателни 
актове са 11, вкл. и по 78а НК. Относителният дял на постановените 
осъдителни присъди общо 197 по НОХД към внесените обвинителни 
актове и останали несвършени от предходен период 263 е 74.90%. 

Няма образувани и разгледани НОХД за престъпления със значим 
обществен интерес по списъка на ВСС. 

В Районен съд – Дряново през отчетната 2008 година са 
постановени 61 влезли в сила присъди и 18 определения за одобряване на 
споразумение и прекратяване на производството на това основание. 
Осъдените лица са 86, от които 23 по одобрени споразумения. С решение 
по чл.78а НК са наказани 8 лица, Оправданите лица са също 8. 

През годината няма постъпили и разгледани дела със значим 
обществен интерес. 

От разгледаните в Районен съд – Трявна НОХД 51 са приключили с 
постановена присъда, а 15 с одобрено от съда споразумение и прекратени 
на това основание. 12 дела по чл.78а НК са приключени с влязло в сила 
решение. Общо осъдените лица са 77, от които 16 по одобрени 
споразумения. Оправдани са 3 лица. Наказани са и 12 лица по чл.78а НК. 

И в този съд през годината няма постъпили и разгледани дела със 
значим обществен интерес. 

В Районен съд – Габрово през 2008 година са стояли за разглеждане 
1950 граждански дела и 1311 наказателни дела или общо 3261 дела. При 
девет съдии по щата на съда средната натовареност за съдебния район е 
била 40.63 граждански дела на съдия на месец и 21.85 наказателни дела на 
съдия на месец или обща средна натовареност на съдебния район по щат 
спрямо общия брой дела за разглеждане – 30.19 дела на съдия на месец. В 
сравнение с предходните две години натовареността на съдебния район по 
този показател бележи тенденция на намаление – 32.40 за 2007 година и 
36.74 за 2006 година. Това намаление се дължи намалелия брой дела за 
разглеждане. 
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Свършените през годината дела са 1678 граждански и 1079 
наказателни или общо 2757 свършени дела. По този показател средната 
натовареност при свършените гражданските дела е била 34.96 дела на 
месец на съдия, при наказателните дела – 17.98 дела на месец на съдия или 
обща средна натовареност на съдебния район по щат спрямо свършените 
дела е 25.53 дела на съдия на месец. В сравнение с предходните две години 
анализът показва намаляване на натовареността – 27.77 за 2007 година и 
32.42 за 2006 година. Намалението е и при давата вида свършените дела. 

Тъй като през годината съдът е работил в намален състав от осем 
съдии действителната средна натовареност на съдебния район спрямо 
общия брой дела за разглеждане е 33.97 дела на съдия на месец, а спрямо 
свършените дела – 28.72 дела на съдия на месец. 

Съдии от този съд са били командировани в Районен съд – Дряново 
за разглеждане и решаване на граждански дела, което е довело до 
допълнителна натовареност при гражданските дела. 

В Районен съд –Севлиево гражданските дела за разглеждане през 
2008 година са били 1105 и наказателните 637 или общо делата за 
разглеждани са 1742. При шест съдии по щата на съда средната 
натовареност на района при гражданските дела е била 30.69 дела на съдия 
на месец, при наказателните дела – 17.69 дела на съдия на месец или 
общата средна натовареност на съдебния район по щат спрямо общия брой 
дела за разглеждане е била 24.19 дела на съдия на месец. В сравнение с 
предходните две години се отчита незначително намаление на 
натовареността спрямо 2007 година – 24.67 дела, но увеличена към нивото 
от 2006 година -21.92 дела на съдия на месец. Увеличението спрямо 2006 
година се дължи на по-голямото постъпление на делата през последните 
две години. 

През отчетната година в този съд са свършени 1007 граждански и 
574 наказателни дела, или общо 1581 дела. По този показател 
натовареността при гражданските дела е била 27.97 дела на съдия на 
месец, при наказателните – 15.94 дела на съдия на месец или средната 
натовареност на съдебния район по щат спрямо свършените дела е била 
21.96 дела на съдия на месец. Спрямо предходните две години е налице 
леко намаление на натовареността по този показател – 22.50 за 2007 
година, но увеличена спрямо 19.65 дела за 2006 година. Увеличението е 
предимно при свършените граждански дела, докато при свършените 
наказателни дела е налице тенденция на намаляване. 

Тъй като съдът е работил през отчетната година в пълен състав на 
съдиите по щат действителната натовареност е еднаква с натовареността 
по щат спрямо делата за разглеждане и спрямо свършените дела. 

В Районен съд-Дряново през 2008 година са стояли за разглеждане 
513 граждански дела и 260 наказателни дела или общо 773 дела. При трима 
съдии по щата на съда средната натовареност  за съдебния район е 
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отчетена само при общия брой дела за разглеждане. При видовете дела е 
отчетена на база двама съдии – 42.75 граждански дела на съдия на месец и 
21.67 наказателни дела на съдия на месец или обща средна натовареност на 
съдебния район по щат от трима съдии спрямо делата за разглеждане – 
21.47 дела на съдия на месец.  В сравнение с предходните две години 
натовареността на съдебния район по общия брой дела за разглеждане се е 
намалила значително – 42.71 дела за 2007 година и 29.58 дела за 2006 
година. Намалението се дължи както на увеличения щат с един съдия, така 
също и на намаленото постъпление на делата. 

Свършените през годината дела са 464 граждански дела и 216 
наказателни дела или общо 680 дела. По този показател средната 
натовареност на съдебния район при трима съдии по щат е отчетена само 
при общия брой свършени дела. При видовете дела е отчетена на база 
двама съдии – 38.67 граждански дела на съдия на месец и 18 наказателни 
дела на съдия на месец или обща средна натовареност на съдебния район 
по свършени дела при щат от трима съдии – 18.89 дела на съдия на месец. 
В сравнение с предходните две години също е налице значително 
намаление на натовареността на съдебния район – 38.71 дела за 2007 
година и при 24.13 дела за 2006 година. То се дължи на посоченото по-горе 
причини. 

Тъй като съдът е работил от края на м.май 2008 година до началото 
на м.декември 2008 година в състав само от един съдия, като са 
командировани съдии от другите районни съдилища за разглеждане и 
решаване на граждански дела, действителната натовареност на съда е била 
32.21 дела на месеца на съдия спрямо делата за разглеждане и 28.33 дела 
на съдия на месец спрямо свършените дела, като не са отчетени 
отработени дни от командированите съдии. 

Съдия Янко Янев е бивш административен ръководител – 
председател на съда и е работил до 22.05.2008 година. Съдия Попов, и.д. 
административен ръководител – председател на съда от 22.05.2008 година 
и работил сам от тази дата до началото на м.декември 2008 година, без да 
ползва отпуск, е имал за разглеждане 199 наказателни дела и 362 
граждански дела. Постановил е 164 съдебни актове по наказателни дела и 
334 съдебни актове по граждански дела. През периода от 20.09.2008 година 
до 09.10.2008 година съдия Попов е изпълнявал функциите на съдия по 
вписванията, а от 20.09.2008 година до края на годината и функциите на 
държавен съдебен изпълнител. Съдия Росен Станев е встъпил в длъжност 
на 08.12.2008 година и е имал за разглеждане 10 наказателни и 33 
граждански дела, като в тях са включени и делата, останали неразгледани 
от командированите съдии. До края на годината е свършил 1 наказателно и 
12 граждански дела.   

Отчетените в Районен съд – Трявна дела за разглеждане през 2008 
година са общо 501, от които 203 наказателни и 298 граждански дела. При 
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двама съдии по щата на съда средната натовареност при наказателните 
дела е 16.92 дела на съдия на месец, при гражданските дела – 24.83 дела на 
съдия на месец или общата натовареност на съдебния район по щат на 
разглеждани дела е била 20.88 дела на съдия на месец. В сравнение с 
предходните две години се отчита еднаква натовареност спрямо  21.00 дела 
за 2007 година и намалена натовареност спрямо 2006 година – 28.25 дела. 
Намалението се отчита предимно при гражданските дела. 

През годината в този съд са свършени общо 444 дела, от които 181 
наказателни и 263 граждански дела. По този показател средната 
натовареност за района е била 15.08 дела на месец на съдия при 
наказателните и 21.92 дела на месец на съдия при гражданските или средна 
натовареност на съдебния район по щат на свършени дела – 18.50 на съдия 
на месец. Спрямо предходните две години също е налице еднаква 
натовареност спрямо 18 дела за 2007 година и значително намаление 
спрямо 2006 година – 25.04 дела. Отчетеното намаление на натовареността 
през последните две години се дължи също на по-малкото свършени 
граждански дела. 

През годината съдът е работил в пълен състав на съдиите по щат, 
поради което действителната натовареност е еднаква с натовареността по 
щат спрямо разглежданите и свършените дела. 

Най - натоварени през 2007 година са били съдиите в Районен съд – 
Габрово, следвани от съдиите/съдия Попов/ в Районен съд – Дряново, 
Районен съд – Севлиево и Районен съд – Трявна. 
 

Във всички районни съдилища делата между съдиите са били 
разпределяни посредством системата за случаен избор, която както бе 
посочено не отчита тежестта на отделните дела, поради което в докладите 
не е правен анализ по този показател. 

Видно от резултатите от въззивната и касационна проверка на 
решените през годината дела от районните съдилища като първа 
инстанция постановените от съдиите съдебни актове, присъди и решения 
са били добре мотивирани и законосъобразни. Незначителният брой 
отменени или изменени съдебни актове не дава основание за  друг извод. 
Освен това проверките, извършени от съдии от окръжния съд, са 
установили във всички районни съдилища, че делата се разглеждат и 
решават в разумен срок, а съдебните актове се изготвят в установените с 
процесуалните закони инструктивни срокове.  

Доброто качество на правораздавателната дейност на съдилищата от 
Габровския съдебен окръг, разглеждането на делата в разумен срок и 
спазването на процесуалните изисквания за срочност и мотивираност на 
изготвените съдебни актове се потвърди частично относно производствата 
по наказателни дела и от констатациите, съдържащи се в доклада на 
Инспектората към ВСС, получен в края на отчетната година.       
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ЛОВЕШКИ СЪДЕБЕН РЕГИОН  

        
В региона на Окръжен съд – гр.Ловеч са районните съдилища – гр. 

Ловеч, Троян, Тетевен и Луковит. 
Председател на Ловешкия районен съд е г-н Георги Христов; на 

Луковитския районен съд – г-н Цветан Кръстев, работил като ръководител 
на съда повече от 34 години; председател на Районен съд – гр. Тетевен е г-
жа Искра Максимова с 31-годишен юридически стаж и на Районен съд – 
гр.Троян – г-жа Сийка Сеизова – с 34 години юридически стаж. 
Заместници на административните ръководители в Районен съд – гр.Ловеч 
е г-ца Мария Шолекова, а в Районен съд – гр. Троян –   г-жа Петя Гатева. 

През втората половина на отчетната година бяха решени кадровите 
проблеми в Районен съд – гр.Ловеч. От отпуск по майчинство се завърнаха 
съдиите Атанасова и Йорданова. До 01.05.2008 год. младши съдията 
Пламен Пенов и от 05.03.2008 год. в продължение на шест месеца съдия 
Васил Анастасов бяха командировани в Районния съд – Ловеч. Свободните 
щатни бройки се заеха след проведения конкурс по атестиране от съдиите 
Галя Маринова и Ирена Рабаджиева, които благодарение на 
дългогодишния си магистратски стаж започнаха да изпълняват служебните 
си задължения без да им е нужен период на адаптация.  

След преместването на съдия Рабаджиева в Районен съд – Ловеч се 
освободи щатна бройка на съдия в Луковитския районен съд, където от 
01.12.2008 год. напусна и държавният съдия изпълнител. Свободните 
щатни бройки са обявени от административния ръководител. 

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

Щатът на служителите във всички районни съдилища е попълнен. 
В края на отчетната година беше отпусната бройка за съдебен 

архивар на Районен съд – гр.Ловеч и в момента е насрочен конкурс. 
Отпуснати са бройки за системен администратор на Районен съд – Тетевен, 
където вече беше проведен конкурс за назначаването му и на Районен съд 
– гр.Луковит, където предстои повторното му провеждане. 

Почти всички служители са с многогодишен опит. Работата в 
канцелариите и деловодствата е организирана в съответствие с Правилника 
за съдебната администрация. През отчетната година във всички съдилища 
беше внедрена Деловодна информационна система за управление на 
съдебните дела – САС „Съдебно деловодство”, разработена от 
Информационно обслужване – Варна. В Районните съдилища на отделните 
пропуски и нарушения се реагира незабавно в хода на работата. Отчете се, 
че няма привлечени към дисциплинарна отговорност служители за 
несправяне с работата или допускане на груби грешки. Председателите на 
съдилищата са отстранявали в оперативен порядък пропуските и са 
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осъществявали непосредствено общия контрол над административните 
служби. 

При проверките, извършени от Инспектората на ВСС през 
м.септември и м.ноември 2008 год. по образуването, движението, 
приключването и архивирането на гражданските и наказателните дела в 
районните съдилища бяха констатирани някои слабости във воденето на 
книгите в Ловешкия районен съд, като беше отчетено, че от началото на 
2008 год. е забелязан стремеж за отстраняването им. До известна степен 
това се дължи и на дадените при проверката, извършена от съдии при 
Ловешкия окръжен съд в края на 2007 год. указания.  

Проблем възниква при насрочването на делата, постъпили в 
началото на съдебната ваканция, когато не е възможно да се насрочат в 
кратки срокове, тъй като съдиите са в отпуск, има дежурни съдии и се 
разглеждат само делата, визирани в чл.329 ал.3 от Закона за съдебната 
власт. При тези дела от образуването им до постановяване на съдебните 
актове се отчита неминуемо изтичане на по-голям от тримесечен срок. 
Единствено в Районен съд – гр.Тетевен не спира разглеждането на делата и 
през периода, определен в чл.329 ал.1 от Закона за съдебната власт за 
съдебна ваканция. Съдиите ползват последователно отпуските си и по 
време на работа и през този период образуват и разглеждат всички 
постъпили дела. 

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

Троян движението на делата за разглеждане през последните три години е, 
както следва : 

 
СЪД 2008 год. 2007 год. 2006 год. 

ЛОВЕЧ 3823 4083 3614 
ЛУКОВИТ 820 992 783 
ТЕТЕВЕН 1110 1397 1305 
ТРОЯН 1778 1909 1930 

ОБЩО 7531 8381 7632 
 

Видно е,че постъпленията на делата бележи намаление спрямо 
предходната година: в Районен съд - гр. Ловеч с 260 дела , в Районен 
съд - гр.Луковит – със 172  дела, Районен съд – Тетевен – с 287 дела и в 
Районен съд – гр.Троян със 131 дела. Не би могъл да се изгради извод за 
очертаваща се тенденция към намаление на делата при съобразяване 
данните и за предходната 2006 год., когато с изключение на Районен съд – 
Луковит, делата са били повече, отколкото през отчетната година. 
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По видове, делата в Районните съдилища се делят , както следва: 
 

РС-ЛОВЕЧ 2008 год. 2007год. Баланс 
Гр. Дела 1845 2234 -389 
Нак. Дела 1978 1849 + 129 

 
РС-ЛУКОВИТ 2008 год. 2007год. Баланс 

Гр. Дела 256 474 -218 
Нак. Дела 564 518 +  46 

 
РС- ТЕТЕВЕН 2008 год. 2007 год. Баланс 

Гр. Дела 510 924 -414 
Нак. Дела 600 514 + 86 

 
РС- ТРОЯН 2008 год. 2007 год. Баланс 
Гр. Дела 975 1173 - 198 
Нак. Дела 803 736 + 67 

 
Видно е, че при четирите районни съдилища общото намаление на 

постъпление на дела е при гражданските дела. Излагат се няколко 
причини, довели до това: изтекоха преклузивните срокове за завеждане на 
дела по чл.11 ал.2 от ЗСПЗЗ и чл.13 от ЗВСГЗГФ. След влизане в действие 
на новия ГПК новите процесуални правила затрудниха започването на 
процеса. Не малко от гражданите, нуждаещи се от съдебна защита на 
интересите си, и най-вече техните процесуални представители се 
въздържаха от предявяване на исковете, изчаквайки съдилищата да 
създадат известна практика.Върнати са били и нередовни искови молби, не 
отговарящи на изискванията на чл.127 и чл.128 от ГПК. Делата по чл.237 
б.”е” от ГПК / отм. / и след 01.03.2008 год. - по чл.410 и чл.417 от ГПК са с 
непостоянно и неравномерно постъпване в съдилищата. Примерно, докато 
в Районен съд – гр.Ловеч през отчетната година са образувани 577 частни 
граждански производства по този ред / при 684 – за 2007 год. и 335 – за 
2006 год. /, в Районен съд – гр.Тетевен са образувани през 2008 год. 137 
такива дела / при 385 за 2007 год. и 121 за 2006 год. /, в Районен съд – 
гр.Луковит образувани през 2008 год. 56 такива частни граждански 
производства / при 163 през 2007 год. и 18 – за 2006 год. /, то в Районен съд 
– гр.Троян през 2008 год. са образувани 428 дела – почти двойно повече 
спрямо предходната година. 

В Районен съд-гр. Ловеч най-голям при гражданските дела е делът на 
облигационните искове – общо 385 дела, следвани от исковете по 
Семейния кодекс – 310. Значително са намалели в сравнение с предходната 
година, когато са били образувани 326 дела, вещните искове, разглеждани 
през отчетната година по 103 дела. Делата по ЗСПЗЗ от 134 през 
предходната година са намалели на 40 през 2008 год. Поставени на 
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разглеждане са били 125 дела за делби. Традиционно в този съд е най-
голям делът на частните граждански производства по чл.410 и чл.417 от 
ГПК в сравнение с останалите районни съдилища. 

Районен съд- гр. Луковит отчита най-голям дял разглеждани 
граждански дела по Семейния кодекс – 45 – само с 4 в повече спрямо 
предходната година, 35 дела за делби, 29 дела за вещни искове, от които 
само 4 са по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ / при поставени на разглеждане 96 такива 
дела за 2007 год. /. 

В Районен съд-гр. Тетевен се отчита стабилизиран броят на делата по 
Семейния кодекс, вещни искове и облигационни искове.Отчетено е 
известно увеличение на делбените дела – с 9. Обикновено в Районен съд – 
Тетевен делата за делба са трудни за разглеждане и поради 
обстоятелството, че съделителите са много, в различни родствени 
взаимоотношения, което прави казусите сложни и води до забавено 
движение. Направено е съпоставяне с данните от Службата по вписвания, 
от които се установява вписването на 130 доброволни делби на земеделски 
земи и гори и се извежда констатация, че гражданите предпочитат сами да 
уредят взаимоотношенията си. 

В Районен съд-гр. Троян също се отчита най-голям дял от 
гражданските дела на тези по СК – 98 дела / което обаче е с 23 по-малко от 
образуваните такива дела през 2007 год./. Разгледани са 44 дела по 
облигационни искове, 67 дела по вещни искове, от които само 4 – по 
ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ. Разглеждани са 24 дела по искове за делба. 

Районните съдилища Луковит, Тетевен и Троян отчитат установена 
тенденция на най-голям относителен дял наказателни дела за общоопасни 
престъпления – предимно транспортни престъпления за управление на 
моторни превозни средства след употреба на алкохол или без надлежна 
правоспособност по чл.343б и чл.343 в от НК, за причинени телесни 
повреди при управление на МПС. В Луковит са разгледани 75 такива дела, 
в Тетевен – 113, в Троян – 119 дела. В Районен съд – Троян и гр.Ловеч са 
разгледани по две дела за притежаване на наркотици, в Районен съд – 
Тетевен – едно дело. 

В Районен съд – гр.Ловеч традиционно най-голям е делът на 
наказателните дела за посегателства срещу собствеността – общо 204, от 
които 143 за кражби, 4 – за грабеж по чл.198 от НК, 16 – за длъжностни 
присвоявания и за обсебване, 18 – за измами и 14 – за документни измами. 
При този съд на второ място е групата на делата за общоопасни 
престъпления, докато в останалите съдилища – на второ място са делата за 
посегателства върху собствеността. 
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През годината в Районните съдилища са свършени дела, както 
следва:  

 
СЪД 2008 год. 2007 год. Разлика спрямо 

2007 г. 
РС-ЛОВЕЧ 3162 3381 -219 
РС-ЛУКОВИТ 713 840 -127 
РС-ТЕТЕВЕН 976 1397 -421 
РС-ТРОЯН 1559 1686 -127 

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

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

В Районен съд – гр.Ловеч 82,71% от всички поставени за 
разглеждане граждански дела са приключили и 78,72 % от тях са 
приключили в 3 – месечен срок, 65,11% от делата, поставени на 
разглеждане са приключили в 3-месечен срок. За наказателните дела 86% 
от делата,приключили в края на годината, са свършени в 3-месечен срок, а 
при гражданските дела това съотношение е 71%. 

В Районния съд – гр.Луковит 86,95% от всички поставени на 
разглеждане граждански дела са приключени и 86 % от тях са приключили 
в 3 – месечен срок; при наказателните дела това съотношение е 86,95 % 
свършени и от тях 86 % - в 3 – месечен срок. 

В Районен съд – гр.Тетевен са приключени  87,93 % от делата, от тях 
91% са приключили в 3 – месечен срок са приключили в тримесечен срок. 
В такъв срок са приключили  89% от разглежданите граждански дела и 
93% - от разглежданите наказателни дела.  

В Районен съд – гр.Троян са свършени 87,68 % от общия брой за 
разглеждане дела и 88% от тях са свършени в тримесечен срок. 
Свършените в този срок наказателни дела са 93% и 83% от общо 
поставените на разглеждане граждански дела. В този съд се отчита, че 
въвеждането на съкратено съдебно следствие по реда на чл.370 и сл. от 
НПК има голямо значение за по-бързото приключване на делото и 
постановяване на съдебния акт. От общо свършените 192 дела от общ 
характер в Троянския районен съд по 52 дела са проведени съкратени 
съдебни следствия, което съставлява 27% от свършените дела. Със 
споразумения по чл.381 – 384 от НПК в този съд са приключили 122 дела. 
В този съд съдиите в изпълнение на задълженията по чл.248 ал.2 т.4 от 
НПК при преценка, че са налице условията за провеждане на съкратено 
съдебно следствие служебно преминават към разглеждане на делото по 
глава 27 от НПК. 
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В Районен съд – гр.Ловеч са приключили с най-голям относителен 
дял спрямо другите първоинстанционни съдилища наказателни дела с 
одобряване на постигнати споразумения – 184  в досъдебната фаза и 103 - в 
съдебно заседание. Общо 287 дела са приключили по реда на глава 29 от 
НПК, което съставлява 76,33% от приключилите наказателни дела. 
Съкратено съдебно следствие е проведено по 42 дела, разгледани са само 
две бързи производства и четири дела са разгледани по искане на 
обвиняемия. 

В Районен съд Луковит са разгледани 48 дела след провеждане на 
съкратено следствие, не са разглеждани бързи производства и одобрени са 
4 споразумения от досъдебната фаза и 16 споразумения по чл.384 от НПК. 

В Районен съд – гр.Тетевен са приключили по реда на глава двадесет 
и девета 48 наказателни производства, а 16 са решени след провеждане на 
съкратено съдебно следствие. 

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

В Районен съд-гр. Ловеч са осъдени 419 лица, от които на 232 са 
наложени наказание лишаване от свобода до 3 години и на 166 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. 
Оправдани са 7 лица , което е 1,67% от осъдените лица. Съотношението 
постановени осъдителни актове спрямо внесените за разглеждане от 
Районна прокуратура актове – обвинителни актове, споразумения, 
предложения по чл.370 от НПК е 98%. През годината са прекратени и 
върнати на прокуратурата 26 дела, от които 18 – с разпореждане на 
съдията докладчик и 8 – с определение от съдебно заседание. В този съд 
през 2007 год. върнатите на прокурор дела бяха най-много – общо 35 - с 
определение по чл.288 т.1 от НПК. Може да се каже, че през отчетната 
година съдиите в Районен съд – Ловеч са положили усилия да отстранят 
пропуските в подготовката за съдебните заседания. 

В Районен съд-гр. Луковит са осъдени 139 лица и са оправдани 5 
лица, което съставлява 3,59% спрямо общо осъдените. Прекратени и 
върнати за доразследване в този съд са две дела, което съставлява 1,45 % 
спрямо внесените за разглеждане актове, прекратени са две дела – поради 
отвод на съдиите и друго дело на основание чл.24 ал.1, т.9 от НПК. 
Съотношението внесени прокурорски актове – осъдителни присъди е 
67,67. Към края на годината е влязла една оправдателна присъда. 

В Районен съд – гр. Тетевен са осъдени 224 лица, оправдани са 10, 
което е 4,46% спрямо общо осъдените. Петте лица са оправдани по едно 
дело – за футболно хулиганство по чл.325 от НК / присъдата влязла в сила. 
Върнати за доразследване са 5 дела. Съотношението осъдителни присъди – 
внесени прокурорски актове за разглеждане е 94,92%.  
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В Районен съд –  Троян са осъдени 211 лица, оправдани са 6 лица по 
пет внесени обвинителни акта, което е 2,84% от осъдените лица. Петте 
присъди са влезли в сила, като по три дела протестите на районните 
прокурори, взели участие при разглеждане на делото пред 
първоинстанционния съд, са били оставени без уважение от въззивния съд. 
Две оправдателни присъди не са били протестирани. Върнати за 
доразследване са били 3 дела – две по реда на чл.249 от НПК и едно – в 
съдебно заседание. В този съд явно поставянето на проблема за върнатите 
за доразследване дела на особено внимание в началото на отчетната година 
и анализирането на причините съвместно между съдии и прокурори е 
оказало особено положително въздействие – през 2007 год. бяха отчетени 
общо 23 върнати за доразследване дела. Съотношението внесени 
прокурорски актове – постановени осъдителни присъди е 81,81 %. 

В четирите районните съдилища през отчетната година не са 
постъпвали за разглеждане дела, определени от ВСС като представляващи 
висок обществен интерес, видно от доклада на председателя на Окръжния 
съд. 

Натовареността на съдилищата за последните три години, при 
съобразяване действително отработените човекомесеци е, както следва: 

 
Отработени 

човекомесеци
Спрямо общо 
разглежданите 

Спрямо 
свършените Съд Години 

Гр. Нак. Гр. Нак. Гр. Нак. 
2008 41 46 43 45 34.13 38.83 
2007 35 36 63.82 51.36 51.08 45.51 Районен съд – 

Ловеч 2006 50 48 38.88 37.85 30.26 29.58 
2008 32 25.62 22.28 
2007 36 27.56 23.33 Районен съд – 

Луковит 2006 36 21.75 18.22 
2008 24 24 21.25 25 17.96 22.71 
2007 18 24 57.44 21.42 52.33 17.46 Районен съд – 

Тетевен 
2006 24 24 33.46 20.92 27 17.67 
2008 71 25.04 21.96 
2007 72 26.51 23.42 Районен съд – 

Троян 
2006 67 28.89 25.18 

 
Видно е, че и през настоящата година, независимо, че вече е 

попълнен към края на отчетния период щатът, най-голяма е 
натовареността на съдиите в Ловешкия районен съд, докато при 
останалите съдилища тя е сравнително изравнена.  

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. Констатирани 
са случаи на забавено предаване на съдебни актове в Районен съд – Ловеч, 
което е отразено в доклада на Инспектората при ВСС за извършени 
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проверки през отчетната година.Взети са мерки за отстраняване на 
пропуските. 

За качеството на изготвените актове до голяма степен критерий са 
резултатите от обжалването им. 

В Районен съд-гр. Ловеч през годината по наказателни дела са 
обжалвани 102 съдебни акта / присъди, решения и определения /, при 163 
за 207 год. и 110 – за 2006 год. От обжалваните през отчетната година 
наказателни актове са потвърдени 42 – 41,18 % от общо 
обжалваните.Обжалвани са 221 съдебни акта по граждански дела при 135 
за 2007 год. и 135 – за 2006 год. През 2008 год. са били оставени в сила 106 
акта, изменени 32 акта.  

В Районен съд-гр. Луковит са обжалвани 25 граждански съдебни 
актове, 10 дела са върнати с резултат, като по 7 дела решенията са 
оставени в сила и по три дела – са изменени. Обжалвани са 46 наказателни 
акта, което спрямо свършените по същество актове съставлява 9,5% По 37 
дела след проверка на въззивната инстанция резултати. Три съдебни акта 
са отменени – 8,11% от постъпилите с резултат, по 7 дела 
първоинстанционните актове са изменени – 18,91 % и по 26 дела – 70,27 % 
съдебните актове са потвърдени. Двата съдебни акта, които са отменени са 
по нак.административен характер дело и единият акт е определение по 
ч.н.дело по обжалвано постановление за прекратяване на наказателно 
производство. 

Районен съд – гр.Тетевен са обжалвани 84 наказателносъдебни 
актове, от които са потвърдени – 44, което съставлява 65,67 % от делата, 
постъпили с резултат, 7 съдебни акта са изменени – 10,75%, 16 са 
отменени – 23,88% и 17 дела са без резултат. Обжалвани са 79 
гражданскосъдебни актове, от които с резултат са върнати 42. В сила са 
оставени 28 съдебни акта, което е 66,67% от делата с резултат от 
инстанционната проверка, изменени са 3 акта – 7,14% и са отменени 11 – 
26,19%.. Без резултат са жалбите по 37 граждански дела. 

В Районен съд – гр.Троян са обжалвани общо 79 съдебни актове по 
граждански дела, което съставлява 9,58% от всичко постановените 
граждански актове., от които оставени в сила от по-горната инстанция са 
48 съдебни акта  - 67,61% от делата с резултат, частично отменени - 7 акта 
– 9,86% и  16 акта – изцяло отменени – 22,54 %. Обжалвани са 64 
наказателносъдебни акта – 10,34% от общопостановените. Потвърдени са 
46 акта – 60,53% от постъпилите с резултат, изменени – 14 акта – 18,42% и 
отменени 10 съдебни акта – 13,16%. По 6 дела няма резултат към края на 
отчетния период. 

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

 
 

ПЛЕВЕНСКИ СЪДЕБЕН РЕГИОН 
 
 

Съгласно утвърденото щатно разписание в Плевенски районен съд 
работиха 95 души, в т. ч. съдии и административно технически персонал. 
По щатното разписание в Плевенски районен съд има 24 районни съдии, в 
т. ч. председател, двама зам. председатели, като длъжността председател се 
съвместява от Зам. Председател наказателна колегия,  петима  съдии по 
вписванията и  трима  държавни  съдии изпълнители.  

Плевенският районен съд през отчетната 2008 година е работил в 
намален  щат от 22 районни съдии, а в края на  отчетната  година  с 21 
районни съдии, съдия Начева от м.01.08 е в отпуск по майчинство. 

През отчетната 2008 година се запази съществуващото разделение на 
гражданска и наказателна колегия, като гражданските състави бяха девет, а 
наказателните –  петнадесет. Както и през предходните години, през 
изминалата 2008 година се запази съществуващото профилиране по 
материя и категории дела на граждански и наказателни.  

В Плевенски районен съд работят 63 служители. 
По отношение на административно-техническия персонал в 

Плевенския районен съд почти е ликвидирано текучеството и задачата, 
която е поставена пред тези хора е насочена към повишаване подготовката 
и квалификацията, за да не се допускат грешки по образуването и 
движението на делата, по качеството на протоколите.  

В доклада на председателя на Окръжния съд се сочи тревожно 
обстоятелство по линия на служебните отношения с прокуратурата и 
адвокатурата, които се определят като сравнително добри. Все още има 
случаи, макар и единични, когато отделни колеги прокурори изразяват 
несъгласие и недоволство от определени съдебни актове, което хвърля 
сянка на съмнение върху добросъвестното изпълнение на служебните 
задължения от страна на съдиите. 

 Следва да бъдат използвани само и единствено предвидените 
процесуални средства за това. Отношенията между съдии и прокурори, 
както и между съдиите следва да почиват на здрава принципна основа, на 
етичност, с което ще се спомогне за повишаване авторитета на съдебната 
власт. 

 125



През отчетната 2008 година е увеличен обема на работа в 
Плевенския районен съд, като само постъпилите граждански дела, 
разпределени на съществуващите девет  граждански състава дават 
средногодишно постъпление на един съдия от 556 дела и постъпилите 
наказателни дела, разпределени на тринадесет наказателни състава/ІІ и ІV 
нак.състав са  разформировани и дела разпределени  на принципа на 
случайно  разпределение  на останалите съдии/ дават средногодишно 
постъпление на един съдия от 331 дела, а винаги има висящи дела от 
предходни години, което прави натовареността още по-голяма или 
средната натовареност с тях на един съдия от гражданска колегия  е 679 
бр., а от наказателна  колегия  517 бр.  

Като се сравнят данните  с останалите  районни съдии в страната, 
Плевенски районен съд е на трето  място по натовареност в цялата страна. 
Това мотивира председателя на Окръжния съд да излезе със становище, че 
е необходимо да бъдат отпуснати още 2 щатни бройки за длъжността 
“районен съдия”. През 2008г. са  направени  2 предложения до ВСС  за  
назначаване на  районни  съдии и две предложения за назначаване на 
районни съдии по заместване, и двете предложения са оставени без 
уважение. Освен това предстои  излизане в отпуск по майчинство  на  4  
районни съдии през 2009г. Видно е, че кадровото обезпечение на Районен 
съд гр. Плевен е в незадоволително състояние. Предпоставка за 
повишаване капацитета на този съд е своевременното решаване на въпроса 
за назначаване на титуляр административен ръководител. 

През отчетната 2008 година в Плевенски районен съд са постъпили 
5005 граждански дела, от които  2110 граждански и 2895 частно 
граждански дела. Заедно с останалите 1110 несвършени от предходния 
период, пред гражданските съдии са стояли за разглеждане 6115 
граждански дела. 

В края на изтеклата година са останали висящи 778 броя граждански 
дела. Средномесечното постъпление на един съдия на база 12 месеца при 
заети 9 щатни бройки съдии в гражданска колегия е 47 дела. 

През 2008 година в Плевенски районен съд са  образувани 4301 
наказателни дела, в т. ч 1511бр.- НОХД, 60-НЧХД, 1618-НАХД и 1120-
ЧНД. Следователно, с останалите несвършени от предходния период, на 
наказателните съдии са били възложени за разглеждане 6722 дела. 

Средномесечното постъпление на един съдия на база 12 месеца при 
заети фактически 13 щатни бройки съдии в наказателна колегия е 28 дела. 

Общия брой на висящите наказателни дела в края на 2008 г. е както 
следва: 993-НОХД, 75 - НЧХД, 110 по чл.78А, 575-НАХД и 151бр. ЧНД 
или общо 1904 несвършени наказателни дела в края на отчетния период, 
което съставлява 28,32% спрямо делата за разглеждане. Независимо от 
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обстоятелството, че районът на Плевенския районен съд е с тежка 
криминогенна обстановка, и постъплението на наказателни дела е голямо, 
ръководителят на съда следва да набележи мерки за снижаване броя на 
останалите несвършени дела в края на календарната година.                      

През изтеклата година, съдиите от Плевенския районен съд, са 
разгледали 6722 наказателни дела, като от тях са приключени 4818 дела, в 
т. ч. 1830 НОХД, 67  бр. НЧХД, 1572 бр. НАХД, 238 дела по чл.78А и 1111 
бр. ЧНД.  

Прекратени са общо 479 наказателни дела, в т.ч. 89 бр. НОХД, 26-
НЧХД, 151-НАХД, 203-ЧНД. 

Средномесечно свършените дела от един съдия на база 12 месеца при 
заети 15 щатни бройки съдии в наказателна колегия са 27 дела и при 
фактическа численост 13 човека 31 дела. 

Средномесечно свършените дела от един съдия на база 12 месеца при 
заети 9 щатни бройки съдии в гражданска колегия са 50 дела. 

От постъпване до постановяване на съдебен акт продължителността 
на разглеждане на делата е както следва: 

- граждански дела: до 3 месеца - 4622 броя- 86,60%  от свършените 
дела,  и над 3 месеца - 715 дела, 13,39 %.  Тези цифри разкриват добра 
ефективност на работата на гражданските съдии. 

- наказателни дела: до 3 месеца - 3931 броя, което съставлява  82% 
от свършените, и над 3 месеца 887 дела.- 18% 

През 2008г съдът е постановил общо съдебни актове по 10155 дела, 
от които са обжалвани 2682. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 127



Натовареност на съдиите на база насрочени и свършени дела 
на отработен човеко ден. 
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От диаграмата е видно, че най-много дела за разглеждане е имал 
съдия Димитров, а най-малко съдиите Попов и Цонева. Това се обяснява с 
по-големия брой останали несвършени дела от предходната година. С леки 
нюанси, съдиите от наказателното отделение на Плевенски районен съд са 
свършили приблизително равен брой дела. 
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Съпоставка решени по същество и прекратени дела 
Наказателна колегия 
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Резултатите върнати обжалвани и протестирани дела по съдии са 
отразени на следните таблици: 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

Потв Отм Изм

Кирилов
Митева
Николаев
Цветанов
Цонева
Попов
Гергов
Ширкова
Замфирова
Цанева
Димитров
Гергичанова
Лалева

 

От диаграмата е видно, че при сравнение на база „потвърдени”- 
„отменени”  съдебни актове на-добра работа са показали съдиите Димитър 
Кирилов, Митева, Цанева и др 
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Наказателно правораздаване 
В наказателното отделение през отчетната година са работили 

съдиите: Дария Митева, Д.Кирилов, Николаев, Цветанов, Цонева, Попов, 
Гергов, Ширкова, Замфирова, Цанева, Димитров, Гергичанова и Лалева. 

Изминалата 2008 година според статистическите данни бележи 
тенденция 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 2008година е 6722 срещу  
7243 броя за 2007 година, 9469 броя дела за 2006 г. От тези пет вида 
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наказателни дела при анализиране на динамиката им през годините и 
предвид мястото и значението на всеки от видовете дела в общата работа 
на наказателната колегия безспорно делата с най-голяма тежест и 
обществено значение са тези от общ характер с внесени от Плевенска 
районна прокуратура обвинителни актове за разглеждане от Плевенски 
районен съд.  

 За отчетната 2008 година в Плевенския районен съд са 
постъпили за разглеждане 1511 броя наказателни общ характер дела срещу 
1491 броя за предходната 2007 година. През 2008 година в Плевенски 
Районен съд са разгледани общо 2823 броя наказателни общ характер дела, 
от които 1511 новопостъпили и 1312 останали не свършени дела от 
предходни отчетни периоди, като общия брой свършени дела е 1830. От 
горните цифрови данни се вижда, че през отчетната 2008 година е налице 
тенденция на запазване на броя на постъпилите наказателни общ  характер  
дела в Плевенски районен съд. Това запазване на общия брой наказателни 
общ характер дела, постъпили през посочените години спрямо внесените 
за разглеждане такива за по-предни години се дължи на различни фактори 
и не може да се тълкува еднозначно, в смисъл на запазване на общия брой 
извършени престъпления и разрастване престъпната дейност на 
криминално проявени лица.  

 Броят на наказателните дела от частен характер за изминалата 
2008 година е 60 броя срещу 43 броя за преходната 2007г, 107 броя дела за 
2006 година. През 2008 година в Плевенски Районен съд са разгледани 
общо 142 броя наказателни частен характер дела, от които 60 
новопостъпили и 82 останали не свършени дела от предходни отчетни 
периоди, като общия брой свършени дела е 67. При този вид дела се 
наблюдава известно увеличение на постъплението им в сравнение с 
предходната година. 

 Запазване се наблюдава и при постъпилите наказателни 
административен характер дела, които за изминалата 2008година са 1428 
броя срещу 1559 броя дела за предходната 2007 година, срещу 1570 дела за 
2006г. По отношение на тези дела се наблюдава тенденция на запазване 
при постъплението им за последните години, което може да се обясни с 
предоставените по-широки правомощия и предвидените завишени санкции 
в резултат на законодателни решения в областта на законотворческия 
процес с оглед променящата се обществено икономическа обстановка в 
Република България. Големият брой жалби, довели до образуването на 
този вид дела в Плевенския районен съд не бива да се разглежда като 
критерий за качеството на работа на административно-наказващите 
органи, тъй като в повечето случаи този вид се характеризират със 
специфична конкретика на казуса и в известен смисъл отразяват правното 
съзнание на жалбоподателя за всеки конкретен случай. Или през 
2008година в Плевенски Районен съд са разгледани общо 2147 броя 
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наказателни административен характер дела, от които 1428 новопостъпили 
и 719 останали не свършени дела от предходни отчетни периоди, като 
общия брой свършени дела е 1572броя. 

 През отчетната 2008 година в Плевенския районен съд са 
постъпили 47дела, образувани за определяне на мерки за неотклонение и 
69  дела по ЗНЗ докато техният брой през предходната 2007година е бил 
86, през 2006 година е бил 88 , които съобразно процесуалното 
законодателство съдът разгледа в определените срокове и приключи в 
рамките  на текущата година. От изложените данни се вижда, че е налице 
тенденция на запазване на този вид дела в сравнение с предходния период.  

През отчетната 2008 година в Плевенския районен съд постъпиха и 
бяха образувани 401 броя производства за определяне на едно общо най-
тежко наказание при условията на чл.25 от НК, които съдиите при 
Плевенски районен съд разгледаха и решиха 409 бр  в предвидените 
срокове, като техният брой за предходната 2007г. е 483, срещу 330 броя за 
2006г. През 2008 година в Плевенски Районен съд са разгледани общо  530 
броя производства за определяне на едно общо най-тежко наказание при 
условията на чл.25 от НК, от които 401 новопостъпили и 129 останали не 
свършени дела от предходни отчетни периоди, като общия брой свършени 
дела е 409 броя. Статистическите данни сочат тенденция на запазване при 
постъплението на този вид в Плевенския районен съд в сравнение с 
предходния период.  

От общият брой на постъпилите за отчетната 2008 година 
наказателни дела, възлизащи на 4301, най-голямо е постъплението на 
делата за престъпления против собствеността  - 721 броя срещу 837 броя за 
2007г, срещу 1672 дела за предходната 2006 г. През 2008 година в 
Плевенски Районен съд са разгледани общо 1401 броя дела за 
престъпления против собствеността, от които 721 новопостъпили и 680 
останали не свършени дела от предходни отчетни периоди, като общия 
брой свършени дела против  собствеността  е 868 броя . Налице е 
тенденция на намаляване развитието на постъплението на този  вид  дела в 
сравнение с предходните години. Съпоставката между останалите 
несвършени дела от този вид от предходния период и новопостъпилите 
видимо сочи на непрофесионално поведение на съдиите, тъй като 
незначителен е нюанса между тях.  

 През изминалата 2008 година  са постъпили за разглеждане 
пред Плевенски районен съд 72 броя дела от общ характер за престъпления 
против личността, срещу 91 броя за 2007г, 430 за 2006г. През 2008година в 
Плевенски Районен съд са разгледани общо 315 броя дела за престъпления 
против личността, от които 72 новопостъпили и 243 останали не свършени 
дела от предходни отчетни периоди, като общия брой свършени дела за 
престъпление против личността е 125 броя . Налице е значително 
намаляване  на постъплението на този вид дела в сравнение с изминалата 
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година и като цяло може да се направи категоричен извод за наличие на 
низходяща тенденция на постъплението им в сравнение с предходните 
години. 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 2008г. 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 52 дела, от които 40 новопостъпили и 12 останали не 
свършени дела от предходни отчетни периоди, като 37 са свършени. При 
този вид дела няма нито една постановена оправдателна присъда в 
Плевенски районен съд. 

 През отчетната 2008г. в Плевенския районен съд са постъпили 
и 23 броя дела за престъпления против брака, семейството и младежта 
срещу 75 броя дела от същия вид за предходната 2007г., 69броя за 2006г, 
като за 2005 година техният брой е бил 25. През 2008година в Плевенски 
Районен съд са разгледани общо 74 броя дела за престъпления против 
брака, семейството и младежка, от които 23 новопостъпили и 51 останали 
несвършени дела от предходни отчетни периоди, като общия брой 
свършени дела от този вид  е 45броя . По отношение на този вид дела се 
наблюдава тенденция на двукратно намаление в сравнение с 
постъплението им за последните няколко години.  

 През изминалата 2008г. в Плевенския районен съд са 
постъпили 33 броя наказателни общ характер дела за престъпления против 
реда и общественото спокойствие срещу 143 броя за предходната 
2007година, 291 броя за 2006 година и 201 броя за 2005 година. 

 За отчетната 2008 година постъпилите наказателни от общ 
характер дела за общоопасни престъпления са 574 на брой, докато през 
предходната 2007г. техният брой е бил 464, срещу 472 броя за 2006година, 
срещу 403 броя дела от същия вид за 2005 година. През 2008година в 
Плевенски Районен съд са разгледани общо 737 броя дела за общоопасни 
престъпления, от които 574 новопостъпили и 163 останали не свършени 
дела от предходни отчетни периоди, като общия брой свършени дела е 638 
броя дела. 

 От статистическите данни може да се направи извода, че е налице 
запазване 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  2008 година в наказателната колегия на 
Плевенски районен съд са постъпили 19 броя дела за престъпления против 
дейността на държавните органи и обществени организации срещу 14 броя 
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дела за изминалата 2007 година, 113 броя дела за 2006 година и 53 броя за 
2005г. През 2008 година в Плевенски Районен съд са разгледани общо 38 
броя дела за престъпления против дейността на държавните органи и 
обществени организации, от които 19 новопостъпили и 19 останали не 
свършени дела от предходни отчетни периоди, като общия брой свършени 
дела е 21 броя . 

През отчетната 2008г. са постъпили и 37 броя дела за документни 
престъпления срещу 32 броя дела за изминалата 2007г, 46 дела от същия 
вид за 2006 година и 39 дела за 2005 година, както и 21 броя дела за 
престъпления против стопанството срещу  82 броя дела за предходната 
2007 година и 43 броя дела за 2006 година. През 2008година в Плевенски 
Районен съд са разгледани общо 72 броя дела за документни престъпления, 
от които 37 новопостъпили и 35 останали не свършени дела от предходни 
отчетни периоди, като общия брой свършени дела е 43 броя . 

 Постъпили  за разглеждане в Плевенски районен съд  са и 11 броя 
дела за престъпления против правата на гражданите срещу 5 броя дела за 
този вид престъпления през предходната 2007 година срещу 79  броя дела 
за 2006 година, срещу 40 броя за 2005г.    През 2008 година в Плевенски 
Районен съд са разгледани общо 18 броя дела за престъпления против 
правата на гражданите, от които 11 новопостъпили и 7 останали 
несвършени дела от предходни отчетни периоди, като общия брой 
свършени дела е 8 . 

През 2008 година в РС-Плевен със споразумение по реда на чл.381 – 
384 от НПК са свършени 346 броя дела.  

През 2008г. в РС-Плевен са постъпили и разгледани 14 незабавни 
производства и 106 бързи производства.  

Освен това се разшири приложното поле на чл. 78 А от Наказателния 
кодекс /изм. ДВ бр. 86/05 г., влязъл в сила на 29.ІV.2006 г/ и това на 
института на решаване на делото със споразумение /Глава 29 от 
Наказателно-процесуалния кодекс/.  

За отчетната 2008 година са разгледани 348 броя дела по чл. 78 А от 
НК, от които 190 новопостъпили и 158 несвършени от предходни отчетни 
периоди, като броят на свършените от тях е 238 дела. 

През отчетната 2008г. са осъдени общо 1766 лица, докато през 
предходната 2007 година техният брой е бил 1990. В този смисъл 
наблюдаваме низходяща тенденция на намаляване спрямо предходната 
година на броя на осъдените лица, което е резултат  на обстоятелството, че 
постъпващите нох дела се отличават с фактическа и правна сложност, като 
в много случаи се касае за усложнени форми на престъпна дейност – 
участие на по-голям брой лица в извършване на престъпното деяние. През 
отчетната 2008 година са предадени на съд 2148 лица, като са осъдени 
1766 лица, 111 лица оправдани и 283 лица осъдени условно. От общият 
брой на осъдените лица през 2008 година 573 са осъдени реално да 
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изтърпят наказание лишаване от свобода. Техният брой през предходната 
2007 година е бил 350, през 2006 година е бил 599.  

Анализирайки тези статистически данни може да се направи извода, 
че е налице увеличение постъплението на усложнените от фактическо и 
правно естество наказателни дела. 

В Плевенски районен съд са внесени и разгледани  1770 обвинителни 
акта, от тях броя на съдените лица са 1906 или 107,7% съставляващи 
съдени лица спрямо внесени обвинителни актове в ПлРС. Условно 
осъдените от внесени за разглеждане обвинителни актове са 283 лица, 
което прави 14,4%от всички съдени лица. Осъдени лица през 2008г са 1538 
лица или 86,9% от внесените за разглеждане обвинителни актове. 

 Наред с това броят на условно осъдените лица през отчетната 2008г. 
възлиза на 283 лица срещу 207 лица за 2007година, 551 през 2006 година.  

От изложените статистически данни е видно, че тук също е налице 
тенденция на намаляване по отношение на общия брой условно осъдени 
лица за отчетната 2008 година в сравнение с 2006година и тенденция на 
значително увеличение в сравнение с предходната 2007г. Налице е обаче 
тенденция на значително намаляване броя на осъдените лица на наказание 
лишаване от свобода от 3 до 15 години, които за изминалата 2008г. са били 
4 срещу 29 за предходната 2007година, срещу 8 за 2006г., докато техният 
брой през 2005 година е бил 25.  

Осъдените на наказание лишаване от свобода до 3 години през 
отчетната 2008г. лица са 569 срещу 321 за предходната 2007година, срещу 
366 за предходната 2006г. Тук се наблюдава тенденция на почти двукратно 
увеличение на осъдените на наказание лишаване от свобода до 3 години 
лица в сравнение предходните периоди.  

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 според който 
съдът е длъжен да прилага разпоредбата на чл. 55 от Наказателния кодекс 
при определяне на наказанието. Броят на разгледаните със съдебен акт 
дела от този вид е 111. 

От насрочените  наказателни  дела през цялата отчетна 2008г.  10545, 
броя на свършените дела е 4818 броя и отложените такива е 5727.  

Големият брой отложени дела се дължи на обективни причини, 
свързани с фактическата сложност на по-големия брой дела. През 
предходната 2007 година, както и през отчетната 2008 година все още 
продължават да съществуват проблеми по изпълнението на постановените 
от съда принудителни довеждания от Областно звено “Съдебна охрана”, 
при което значителен брой от тях не се изпълняват предвид по-голямото 
движение на гражданите в пределите на страната и в чужбина, отпадналото 
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задължение на гражданите да заявяват настоящите си адреси, 
затрудняващо издирването им, а също така и поради естеството на 
разпоредбите на НПК относно движението на делата, даващи възможност 
за многократно отлагане на наказателното дело по различни причини.  

От разгледаните през отчетната 2008 година 6722 наказателни дела, 
в това число НОХД, НЧХД, НАХД и ЧНД, 745 броя дела са били 
разгледани от въззивна или касационна инстанция, като броят на 
отменените съдебни актове е 189. 

В крайна сметка, следва да се отбележи, че в настоящия си състав от 
13 районни съдии, наказателната колегия на Плевенски районен съд за 
отчетната 2008 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 са приключени общо 4818 
дела, от които - НОХД 1830 броя, ЧХ 67 броя, АХ 1572 броя и ЧНД 1111 
броя и НАХД по чл.78А от НК 238 броя, срещу постъпили 4301 броя дела, 
а отменените изцяло съдебни актове са  189 броя.  

 
През отчетния период съдиите в гражданската колегия бяха 9, а 

именно: Дилова, Томов, Д.Николова, М.Томова, Б. Видолова, К. 
Първанова, Св. Захариева, Р. Маринска, Банкова. 

От предходната 2007г. в гражданското отделение са останали 
несвършени 1110 гр. д. 

През 2008г. в ПлРС са постъпили общо 5005 дела, от които 2110  
гр.дела/ в това число 711 дела по СК, от които 513 за развод, 180 за 
издръжка, 255 дела по КТ, облигационни искове 625 дела, 306 вещни дела, 
137 делби, 15 дела по ЗЗДН, и 83 по Закона за закрила на детето, и 2895 
частно граждански дела.  

В сравнение с 2008г. - през предходната 2007г. в ПлРС са постъпили 
общо 4 430 граждански дела, а през 2006г. 3925 граждански дела. 
Констатира се тенденция на увеличение на постъплението от граждански 
дела като цяло за тригодишния период. 

През отчетния период делата са разпределяни между съдиите на 
принципа на случайния избор, като по време на съдебната ваканция за 
периода 15.07.2008 - 15.09.08г. бързите производства, обезпеченията, 
частно гражданските дела по чл. 410 и чл. 417 от ГПК са постъпвали на 
съответния дежурен съдия. 

През отчетната година са постъпили 711 дела по СК, от които 355 
дела за развод по исков ред, 176 дела за развод по взаимно съгласие, 83 
дела за издръжка и 96 дела за изменение на издръжката.  

Постъпили са още и 625 облигационни дела, 211 вещни дела, 137 
делби,  137 трудови дела, както и 355 други дела  в т. ч. 15 дела ЗЗСДН  и 
83 дела по Закона за закрила на детето.  

 136



В отчетния период , в съда са образувани и 2895 частно граждански 
дела.   

В края на предходната 2007 година са останали висящи 1110  
граждански дела, а в края на изтеклата 2008 година са останали висящи 
778 граждански дела.  

Общо през изтеклата година са разгледани 6115 граждански дела, от 
тях са приключили 5 337,  решени по същество 4 952 граждански дела, от 
които 1334 граждански дела, 644 брачни дела,  133 трудови. 

Решени са  2721 частно граждански  дела/ по чл.237 отм и 410 и 417 
от ГПК/ и 120 други частно граждански дела.   Прекратени  385, от които 
362 гр. дела и 23 частно гр. дела. 

Общо решени са 4 952 дела през 2008г. срещу 4 439 дела за 2007г.  
През 2008г. се наблюдава  тенденция на увеличаване на броя на решените 
дела в гражданска колегия. 

От общо свършените 5 337 граждански дела в тримесечен срок са 
приключили  4 622 дела или 87,3% от общо свършените дела. 

От изложените по- горе статистически данни да се направи извод, че 
работата през изтеклата 2008 г. на съдиите от гражданската колегия при 
ПлРС в сравнение с предходната 2007г. значително се е увеличила. Следва 
да се отбележи, че в началото на годината са останали несвършени от 
предходни периода общо 1110 дела, а в края на годината са останали 
несвършени 778 дела от разгледаните общо 6115 дела или 87,27 % са  
свършените дела.  

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 5337 граждански дела, от които 46227 са 
приключили в срок до три месеца, а  изцяло отменени съдебни актове са 49 
граждански и 7 частно граждански.  

Обжалвани са актовете постановени по 536 граждански дела, а са 
потвърдените по 262 дела. Тук следва да се отчете обстоятелството, че не 
всички обжалвани дела са върнати от инстанционен контрол. 

 Делата се насрочват от съдиите във възможно най-кратки срокове, а 
съдебните актове по тях в повечето случаи се изготвят в предвидения от 
ГПК срок, като следва да се посочи, че през 2008г. съдиите Банкова и 
Томов нямат изготвени извън срока съдебни актове.  

Тези успехи се дължат както на общите усилия на колектива, и най-
вече на личните и професионални качества на всеки от съдиите в 
гражданската колегия, чиято работа през тази година беше белязана и от 
влизане в сила на новия ГПК прилагането на който постави множество 
въпроси пред всеки от нас.  

През изтеклата година се забелязва тенденция към  увеличение на 
постъплението на граждански дела в сравнение с предходните година 
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както по отношение на гражданските дела, така и по отношение на частно 
гражданските дела. През отчетния период постъпилите дела, разпределени 
на съществуващите девет граждански състава, дават средно годишно 
постъпление на един съдия от 556 дела, което е увеличение в сравнение с 
предходната година, когато средно месечното постъпление на един съдия е 
било 492дела.  
 

Районен съд гр. Левски разполага с 5 щатни бройки за съдии. През 
периода 01.01.08г- 31.12.08г са били заети всички щата от съдиите Евгения 
Рачева, Наташа Панчева, Стойка Манолова, Палмира Атанасова и 
Маргарита Димитрова.  

Съдиите Панчева и Атанасова разглеждат граждански дела, а 
Димитрова, Манолова и Рачева- наказателни. 

Общият брой дела за разглеждане през 2008 г. в РС-Левски е 1533, от 
които останали към 01.01.2008 г. несвършени дела от предходни години са 
303 и новопостъпилите през годината дела са 1230. 

 
Всичко дела за разглеждане 
(несвършени + постъпили)  2006 2007 2008 

ОБЩО  1433 1544 1533 
 
При съпоставка на данните от трите години се забелязва, че през 

последните две години делата за разглеждане бележат устойчивост с 
незначителни нюанси. 

Броят на новопостъпилите през 2008 г. граждански дела е 565, а на 
наказателните – 665.  

Общият брой граждански дела за разглеждане през 2008 г. е 689, 
като от тях 124 дела са останали несвършени от предходен период.  

Общият брой наказателни дела за разглеждане през 2008 г. е 844, 
като от тях 179 дела са останали несвършени от предходен период.  

 
Постъпления на делата  2006 2007 2008 

Граждански  416 471 565 
Наказателни  817 824 665 
ОБЩО  1233 1295 1230 

 
През 2008 г. броят на гражданските дела за разглеждане, 

разпределени по видове, е следният: 251 са делата по общия ред,  20 – по 
чл.310 от ГПК, 1 – административно,  90 – .гр.д., 180 – по чл.410 и 
чл.417, б.„в”-„з” от ГПК,   87 – дела от и срещу търговци,   60 – други 
граждански дела. 

Най-голям относителен дял от гражданските дела заемат исковете 
по СК- 143, следвани в низходяща градация от облигационните- 87, 
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делби- 50, по КТ- 22, по Закона за закрила на детето и др. Образувани са 
още и 180 дела по чл. 410 и чл. 417 от ГПК и ЗКИ. 

През 2008 г. броят на наказателните дела за разглеждане- 844 , 
разпределени по видове, е следният: 

273 са н.д.о.х.;   16 – н.д.ч.х.;    33 – по чл.78а от НК;  150 – ч.н.д. 
разпити пред съдия;  157 – други ч.н.д.;  215 – а.н.д. (без тези по чл.78а 
от НК). 

И в този съд преобладават НОХД за престъпления против 
собствеността-144 бр., следвани от общоопасните- 67 , против 
стопанството- 18, документни 12 и др. 

Изразени в табличен вид, стоящите дела за разглеждане в Районен 
съд гр. Левски през отчетната година изглеждат така: 

Всичко дела за разглеждане 
(несвършени + постъпили)  2006 2007 2008 

Граждански  515 592 689 
Наказателни  918 952 844 

 
Като цяло през трите години е налице тенденция към увеличаване 

броя на постъпилите граждански дела.  
При наказателните дела, след рязкото увеличаване през 2006 г. и 

2007 г., през 2008 г. се забелязва спад в постъпленията. Значително е 
намаляло през 2008 г. постъплението на частните наказателни дела (153 
бр.) в сравнение с 2006 г. (198 бр.), и на административнонаказателните 
дела (163 бр.) и наказателните дела от общ характер (162 бр.) в сравнение с 
2007 г. (съответно 224 бр. и 234 бр.). І.2. Броят на свършените (решени и 
прекратени) граждански дела през 2008 г. е 576, а на наказателните – 714.  

 
Свършени дела  2006 2007 2008 

Граждански  394 468 576 
Наказателни  790 773 714 
ОБЩО  1184 1241 1290 
Свършени дела до 3 месеца  2006 2007 2008 

Граждански  303 363 468 
Наказателни  716 626 532 
ОБЩО  1019 989 1000 

От последните две таблици е видно, че от 1290 свършени през 2008 
г. дела, 1000 са решени в 3-месечен срок, което прави 77,52% от 
свършените дела, и по този показател се запазва нивото от предходната 
година, като следва да се има предвид факта, че свършените през 2008 г. 
дела в РС-Левски са повече като брой от тези през предходните три 
години. При гражданските дела свършените в 3-месечен срок през 2008 г. 
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са 81,25% от всички свършени, а при наказателните – 74,51%. 
Относителният дял на решените в 3-месечен срок наказателни дела е по-
малък от този при гражданските по следните причини: с новия ГПК, макар 
и да имаше известен период на адаптация към промените и голям брой 
ненасрочени дела поради необходимостта от предварителна размяна на 
съответните книжа, на практика процесът се ускори, тъй като след първото 
насрочване на делото последното вече приключва бързо и със значително 
по-малко заседания; по-добри са механизмите за предотвратяване на опити 
за шиканиране на процеса в ГПК, отколкото в НПК – когато страна в 
процеса има процесуален представител, много по-трудно се отлага 
гражданско дело, отколкото наказателно, в случаите на заболяване или 
служебни ангажименти на защитника;  

През 2008 г.в съда са  решените граждански дела със съдебен акт 
по същество са 499, от които: 130 са делата по общия ред,   11 – по 
чл.310 от ГПК, 89 – ч.гр.д., 174 – по чл.410 и чл.417, б.„в”-„з” от ГПК,   
47 – дела от и срещу търговци,   48 – други граждански дела. 

През 2008 г. решените наказателни дела със съдебен акт по 
същество са 634, като от тях: 159 са н.д.о.х.; 4 – н.д.ч.х.; 26 – по чл.78а от 
НК;  134 – други ч.н.д.;  163 – а.н.д. (без тези по чл.78а от НК). 

 

Решени дела със съдебен акт по 
същество  2006 2007 2008 

Граждански  303 386 499 
Наказателни  545 680 634 
ОБЩО  848 1066 1133 

 

 

През 2008 г. в Районен съд гр.Левски са внесени 134 обвинителни 
актове (от образуваните по тях дела 9 са подновени – върнати са от 
окръжен съд или е внесен обвинителен акт по върнато на досъдебното 
производство дело) и 28 споразумения по чл.382 от НПК (едното е 
подновено, тъй като е било върнато на досъдебното производство 
поради липса на доказателства за възстановените щети). Разгледани са и 
111 н.д.о.х., останали несвършени от предходен период.   

Произнесените през 2008 г. осъдителни присъди по делата от общ 
характер са 149. По 12 дела с внесен обвинителен акт са постигнати 
споразумения в хода на съдебното производство. По 25 от делата по 
чл.382 от НПК (едното е било висящо от 2007 г.) съдът е одобрил 
постигнатите споразумения. Три от внесените споразумения са били 
прекратени, тъй като по 2 от тях не е имало доказателства за 
възстановяване на щетите, а по 1 – обвиняемата е извършила 
престъплението като пълнолетна, но й е било повдигнато обвинение за 
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извършено деяние като непълнолетна. Едно споразумение е останало 
висящо към 01.01.2009 г. 

Прави впечатление също така увеличеният брой на делата, при 
които е проведено съкратено съдебно следствие: от 45 дела през 2007 г. 
– на 73 през 2008 г.  

Относителният дял на осъдителните присъди (в това число и 
одобрени споразумения) спрямо разгледаните прокурорски актове по 
н.д.о.х. през 2008 г. е 68,13 %  –   Прекратени през 2008 г. са 
производствата по общо 157 дела. 

Прекратените граждански дела през 2008 г. са 77, като от тях 10 са 
прекратени поради постигната между страните спогодба, а останалите 
67 са прекратени по други причини, най-често срещаните от които са 
неотстраняване в срок на нередовностите по исковите молби, оттегляне 
на исковите молби или поради неподсъдност на делото на РС-Левски и 
изпращането му на компетентния съд. 

Прекратените наказателни дела през 2008 г. са 80, като от тях 45 са 
н.д.о.х, 5 са н.д.ч.х., 18 са ч.н.д. (2 от тях са разпити), 2 – по чл.78а от НК 
и 10 са други а.н.д. 

От прекратените 45 н.д.о.х., 3 дела са върнати на прокурора за 
отстраняване на допуснато съществено нарушение на процесуални 
правила (едното – поради разминаване между предявената на 
подсъдимите с обвинителния акт фактическа обстановка и правната 
квалификация на деянието, за което е повдигнато обвинение; второто – 
поради нарушено право на защита на обвиняемия, на когото не е била 
осигурена адвокатска защита; и третото – поради неизпълнение на 
изискването за пълно, точно и ясно формулиране на повдигнатото 
обвинение, с което е нарушено правото на защита на подсъдимия)  

От прекратените общо 2 на брой дела по чл.78а от НК, едното е 
изпратено по компетентност на началника на РУ „Транспортна полиция” 
гр.Горна Оряховица, а второто е прекратено поради погасяване на 
наказателната отговорност предвид изтичането на предвидената в закона 
(чл.82, ал.1 от НК) давност. 

Прекратени дела  2006 2007 2008 
Граждански  91 82 77 
Наказателни  87 93 80 
ОБЩО  178 175 157 

 
Видно е, че броят на прекратените граждански дела през 

тригодишния период е относително постоянен, каквото е положението и 
при наказателните дела за последните три години.  
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 В края на отчетния период са останали несвършени общо 243 дела, 
от които 113 граждански и  130 наказателни дел, в т.ч. 69 наказателни общ 
характер дела. 

Основен дял в останалите несвършени граждански дела заемат 
делбите, по-голяма част от които са с фактическа и правна сложност, а и 
този вид дела протичат най-често във всичките предвидени от закона фази, 
което забавя приключването им. Сравнително големият брой останали 
несвършени дела по СК пък се дължи на обстоятелството, че този вид 
граждански дела постъпват ритмично през годината и на практика 
повечето от несвършените такива са постъпили в края на отчетния период, 
поради което е било обективно невъзможно приключването им до 
31.12.2008 г. (същото важи и за облигационните дела). 

Най-голям дял от несвършените в края на годината наказателни 
дела заемат н.д.о.х. за престъпления против собствеността и а.н.д. 
Престъпленията против собствеността са и делата, които заемат 
преобладаващ дял измежду всички н.д.о.х., което обуславя висящия в края 
на годината по-голям брой. Видно от доклада на председателя на 
Окръжния съд, освен обективните причини за неприключването на 
наказателните дела от общ характер, може да се посочи също така, че по 
някои дела съдиите не са използвали всички възможни средства за 
дисциплиниране на страните, а така също и при отсъстващ от страната за 
дълъг период от време свидетел съдията неоправдано не е използвал 
възможността, предоставена от НПК, да прочита показанията на този 
свидетел, дадени пред съдия на досъдебното производство или пред друг 
състав на същия съд (за което действие дори не е необходимо съгласието 
на страните). В този смисъл бяха и отправените забележки от страна на 
проверяващите от Инспектората към ВСС. 

 
Съотношението между свършените и останалите несвършени дела 

през 2008 г. спрямо общия брой дела за разглеждане е както следва: 

Вид дела 
Общ брой за 

разглеждане през 
2008 г. 

Свършени 

(спрямо общия брой 
за разглеждане) 

Останали несвършени 
(спрямо общия брой за 

разглеждане) 

Граждански 689 83,60% 16,40% 

Наказателни 844 84,60% 15,40% 
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 Общият брой обжалвани (протестирани) дела през 2008г. е 150. 
От тях са обжалваните актовете по 51 граждански дела.  

Резултатът от въззивната и касационната проверка е следният: 
Потвърдените съдебни актове са 50 (10 по граждански дела и 40 по 

наказателни дела), отменените – 33 (9 по граждански дела и 24 по 
наказателни дела) и изменените – 10 (3 по граждански дела и 7 по 
наказателни дела).  

Висящите обжалвани дела са 57 (29 граждански и 28 наказателни). 
 Процентното съотношение на потвърдените, отменените и 

изменените актове спрямо общия брой на обжалваните такива е 
следното: 

Вид обжалвани дела 

об
щ

 б
ро
й 

об
ж
ал
ва
ни

 

по
тв
ър
де
ни

 

от
м
ен
ен
и 

из
м
ен
ен
и 

В
ис
ящ

и 

Граждански 51 19,61% 17,65% 5,88% 56,86% 

Наказателни 99 40,40% 24,24% 7,07% 28,29% 

 
 Постановените през 2008 г. оправдателни присъди са общо 11, 

като от тях 10 са по НОХД и 1 – по НЧХД.  
Причините за оправдателните присъди по НОХ делата, съгласно 

доклада на председателя на Районния съд, са следните: 
По НОХД№  271/08 – деянието, за което е предаден на съд 

подсъдимият е несъставомерно; 
По НОХД №546/07 – не е установена фактическата обстановка, 

възприета от районната прокуратура, подсъдимият не е извършил 
престъплението, за което му е повдигнато обвинение и деянието му е 
несъставомерно; 

По НОХД №326/07 – съдът е приел, че няма доказателства 
подсъдимият да е извършил престъплението, за което му е повдигнато 
обвинение; 

По НОХД № 761/07 и НОХД № 235/07 – деянието формално 
осъществява признаци на престъпление, но поради своята 
малозначителност, с оглед липсата на вредни последици, обществената 
опасност на деянието е явно незначителна, и, прилагайки разпоредбата 
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на чл.9, ал.2 от НК, съдът е достигнал до извода, че деянието не е 
престъпление. Присъдата е протестирана и е потвърдена от втората 
инстанция; 

По НОХД №423/07 – от събраните по делото доказателства не може 
да се направи несъмнен и категоричен извод, че именно подсъдимият е 
причинил телесните увреждания на пострадалата; 

По НОХД №699/07 – деянието е несъставомерно, липсва елемент от 
състава на престъплението; 

По НОХД №625/06 – от събраните доказателства не се установява по 
несъмнен и категоричен начин извършването на престъплението; 

По н.о.х.д. №31/2002 г. – от събраните по делото доказателства не се 
е установило, че са извършени шестте деяния, за които на подсъдимия е 
повдигнато обвинение. 

Процентно съотношение на потвърдените, отменените и изменените 
актове спрямо решените по същество дела: 

 

Вид обжалвани дела 

об
щ

 б
ро
й 

ре
ш
ен
и 
по

 
съ
щ
ес
тв
о 

по
тв
ър
де
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от
м
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ен
и 
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м
ен
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Граждански 499 2,00% 1,80% 0,60% 

Наказателни 634 6,31% 3,79% 1,10% 

 
През 2008 г. влезлите в сила осъдителни присъди са 167 (в това 

число са включени и 37 споразумения и 2 присъди по н.д.ч.х.), а 18 
присъди в края на 2008 г. са останали висящи, като от тях 17 са по 
н.д.о.х. и 1 е по н.д.ч.х.  

Към 31.12.2008 г. по наказателните дела от общ характер от общо 
съдени 253 лица. Осъдени са 237 лица и 12 са оправдани (от останалите 
4 лица едното е починало, спрямо две е наложено наказание по чл.78а от 
НК, а делото на четвъртото е изпратено по подсъдност на друг съд). По 
НОХД осъдените с влязла в сила присъда лица са 202, а оправданите с 
влязла в сила присъда – 8 лица. 

От 10-те оправдателни присъди по н.д.о.х., 6 са били 
протестирани. От  тях 1 е потвърдена, 1 е отменена и делото е върнато за 
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ново разглеждане на първа инстанция , 1 е изменена (като са променени 
мотивите и основанието за оправдаването на подсъдимия), 3 са висящи. 

Влезлите в сила оправдателни присъди са 7, като от тях 6 са по 
н.д.о.х. (4 не са протестирани, една е потвърдена от горната инстанция, и 
една е изменена само в мотивите и основанието за оправдаване) и 1 – по 
н.д.ч.х. (последната не е обжалвана). 

Оправдателните присъди по н.д.о.х. са 6,17% спрямо внесените 
през 2008 г. прокурорски актове и 3,66% спрямо всички прокурорски 
актове за разглеждане (обвинителни актове и споразумения, вкл. и 
останалите несвършени от предходен период н.д.о.х.). 

През 2008 г. в РС-Левски не са разглеждани дела със значим 
обществен интерес, съгласно доклада на председателя на съда. 

 Действителната средна месечна натовареност на един съдия е по-
голяма, предвид обстоятелството, че отработените човекомесеци са по-
малко, а именно:  53 през 2006г., 50 през 2007 г. и 50 през 2008 г. При това 
положение средната месечна натовареност на един съдия на база 
действително отработеното време през годините  и дела за разглеждане е 
следната: 

 
  2006 2007 2008 

отработени човекомесеци  53 50 50 
действителна месечна 
натовареност  27.04 30.88 30.66 

 
От тези данни се вижда, че броят на разглежданите от един съдия 

дела средно за месец през последните две години е почти еднакъв и е по-
голям от предходните две. 

Натовареността по щат, на база дела за разглеждане е 25,55 дела, а на 
база свършени дела- 21,50 дела. 

 Действителната средна месечна натовареност на един съдия на 
база действително отработеното време през годините спрямо общия брой 
свършени дела е следната: 

 
  2006 2007 2008 

отработени човекомесеци  53 50 50 
действителна месечна 
натовареност  22.34 24.82 25.80 

 
От тези данни се вижда, че броят на решените от един съдия дела 

средно за месец се е увеличил през отчетната година, спрямо предходните 
три години, макар и незначително. 
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 В йонен съд гр. Червен бряг през отчетния период на 
производство са били 1199 броя дела, от които 645 наказателни и 554 броя 
граждански дела.  Новообразуваните дела през 2008г. са 956, а 
несвършените дела в края на отчетната 2008 год. са 260 бр. Процентното 
съотношение между тях е 27,19%. 

 Ра

През отчетния период със съдебен акт са свършени 939 /от тях 528 
броя наказателни и 411 броя граждански дела/. Свършените дела в 
тримесечен срок са 674 бр., което съставлява 72% . 

 Общият брой на свършени граждански дела за периода е 411, от 
които 290 дела в тримесечен срок- 71%. Със съдебен акт по същество са 
решени 388 граждански дела, а са прекратени производствата по 23 дела, 
четири от които със спогодба. Обжалвани са съдебните актове по 81 дела. 
В края на отчетния период са останали несвършени 143 граждански дела. 

Общият брой на свършените наказателни дела е 528. От тях 384 или 
73% са в срок до три месеца. Със съдебен акт по същество са свършени 474 
дела, а производството по 54 наказателни дела е прекратено. От тях със 
споразумение по чл. 382 НПК- 16, а по чл. 384 НПК- 6. Прекратени и 
върнати дела на прокурора за доразследване са 5 дела.  

Обжалваните и протестирани съдебни актове за периода са 132 бр, 
разпределени по съдии и по резултати изглеждат така : 

 
 

 

Съдия Дела за 
разглеждане 

Общо 
свършени 
дела 

Обжалвани 
дела 

Потвърдени Отменени Изменени

Христо 
Първанов 

227 181 25 14 8 3 

Зоя 
Панчева 

254 199 32 22 3 7 

Цанко 
Зорнишки 

363 269 47 9 35 3 

Йохан 
Дженов 

355 290 16 12 3 1 

Потвърдени са общо 57, отменените 49 и изменените актове са 14. 
Съотношението на отменени към потвърдени е 86%, което на практика 
означава, че съдиите от този съд следва да положат повече труд и усилия 
за подготвяне на делата и за подобряване на квалификацията си. В доклада 
си председателят на Окръжният съд отбелязва, че в болшинството си  
обжалваните и протестирани съдебни актове са потвърждавани от горната 
инстанция с изключение актовете на съдия Зорнишки. При него 
тенденцията за висок брой обжалвани и отменени актове, въпреки, че са по 
заповедни производства и е налице разминаване в становищата му с 
въззивната инстанция, е тревожна и следва да бъдат взети неотложни 
мерки за подобряване качеството му на работа в тази насока. 
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В съда през отчетния период са внесени 171 обвинителни акта и 
споразумения. С останалите несвършени НОХД са разгледани 252 дела. 
Постановени са 176 осъдителни присъди и са осъдени 214 лица. 
Постановени са седем оправдателни присъди. 

От наказателните от общ характер дела, по видове престъпления, по 
глави от НК преобладават делата за деяния против собствеността – 
предимно кражби, следвани от общо опасните престъпления – предимно 
притежаване без разрешение на взривни вещества, оръжия и боеприпаси, 
както и  от престъпленията против личността – предимно телесни 
увреждания. Тенденция на увеличение има на внесените обвинителни 
актове за престъпления против стопанството. Значително намаляха 
престъпленията против реда и общественото спокойствие. 

 Структурата на осъдената престъпност изразена в табличен вид е 
следната: 

 

Година Осъдителни 
присъди 

Осъдени лица Влезли в сила 
присъди 

Оправдателни 
присъди 

2008 176 214 178 7 
2007 191 260 191 13 
2006 171 260 171 15 

 
Съотношението на внесените през 2008г обвинителни актове- 171 и 

постановени осъдителни присъди за същата година – 164 е 95,90%. 
Видно от горната таблица, двойно са намалели оправдателните 

присъди в сравнение с 2006 и 2007г. Броят на влезлите в сила присъди е 
по-голям от броя на осъдителните, тъй като част от тях са произнесени 
през предишния отчетен период. 

В Червенобрежки районен съд няма на производство дела с висок 
обществен интерес.  

Намаленият брой оправдателни присъди се дължи на доброто 
взаимодействие между РС, РП и РПУ Червен бряг, както и на повишаване 
качеството на внесените обвинителни актове.  

Основна причина за постановяване на оправдателни присъди е 
липсата на достатъчно безспорни доказателства за  авторство на деянието 
и/или за покриване признаците на изпълнителното деяние по повдигнатите 
обвинения от РП. 

В Червенобрежкия районен съд работят съдиите  Христо Първанов- 
председател, Зоя Панчева, Цанко Зорнишки и Йохан Дженов. 

Натовареността по щат за всички съдии съобразно статистическите 
показатели е следната: 

- спрямо общия брой дела за разглеждане - 24,98 %. 
- и спрямо свършените дела - 19,56% 
 Натовареността на гражданските съдии по щат е: 
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- спрямо делата за разглеждане – 23,08% 
- спрямо свършените дела – 17,13% 
 Натовареността на наказателните съдии по щат е: 
- спрямо делата за разглеждане – 26,88 
- спрямо свършените дела – 22,00% 
При обсъждането на горните данни следва да се има предвид, че до 

края на съдебната ваканция гражданските съдии разглеждаха  и 
наказателни от административен характер дела.Анализът на горните 
проценти сочи, че натовареността на съдиите от този районен съд е с 
незначителни нюанси близка до натовареността на съдилищата от този 
тип. 

При извършената планова проверка на Инспектората към ВСС, са 
констатирани пропуски и слабости в работата на съдия Дженов. В доклада 
на председателя на Окръжния съд се отбелязва, че съдия Дженов е млад и 
амбициозен колега, който успешно навлиза в съдийската професия. 
Притежава много добра правна подготовка, следи и прилага промените в 
законодателството. През разглеждания период са му разпределяни 
граждански и наказателни от административен характер дела. Желанието 
му самостоятелно да се справи с възникналите затруднения в работата му 
често водело до забавяне изготвянето на съдебните му актове. Тази негова 
несигурност и постигналите го семейни и здравословни несгоди в началото 
на 2008г. е довела до необосновано забавяне на делата посочени в доклада 
на инспектората при ВСС, за което му бе обърнато внимание на основание 
чл. 327 ЗСВ.  

Въпреки допуснатите слабости в края на отчетния период колегата 
Дженов е съумял да преодолее посочените затруднения и статистическите 
резултати сами говорят за проявеното от него чувство на отговорност. 

В Никополски районен съд, чиято компетентност се простира 
върху територията на общините Никопол и Гулянци, през 2008г са 
постъпили за разглеждане общо 632 дела, от които граждански дела 294 и 
наказателни 338 дела. В сравнение с 2007г., когато постъплението е било 
751 дела е налице спад, но спрямо 2006г, когато са - 513 дела, е налице 
увеличено постъпление. От постъплението на гражданските дела, най-
голям относителен дял заемат исковете по СК, следвани от делбите и 
облигационните искове , закона за закрила на детето и т.н. При 
наказателните дела на първо място по брой са обвинителните актове за 
престъпления против собствеността, следвани от общоопасните и тези 
против личността. За изследвания период от време се е увеличил броя на 
делата за извършени престъпления по чл.343б, ал.1 и чл.343в, ал.2 от НК. 

През отчетната година от стоящите за разглеждане 852 дела, съдът е 
свършил 656 дела, от които 373 дела в тримесечен срок- 57%. Сравнението 
по този показател за 2006 и 2007г сочи на обезпокоителна тенденция на 
забавяне решаването на делата- 71% и съответно 69%. За този процес в 
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доклада на председателя на окръжния съд се сочат обективни причини- 
новият ред за уведомяване е връчване на призовки по ГПК, което заедно с 
ниската правна култура на кметовете по места с оглед оформянето и 
връчването на призовките и по НПК допълнително затруднява работата по 
разглеждане на делата. За отстраняване на този проблем, ръководството на 
Никополския районен съд е провело няколко срещи с кметовете на 
населените места в двете общини за разясняване на възникналите въпроси 
и отстраняване на допуснатите грешки. 

Заедно с останалите несвършени в края на 2007г дела, пред съда са 
стояли за разглеждане 391бр. граждански дела. От тях са свършени 283, а в 
тримесечен срок 137 дела, което съставлява 48%.  

От подлежащите на разглеждане 461 наказателни дела, са свършени 
373, от които в тримесечен срок 236 дела или 63%. Със съдебен акт по 
същество са решени 248 дела. Прекратени са производствата по 125 дела. 
От тях със споразумение по чл. 384 НПК 34 дела по статистиката / а според 
доклада на председателя на ОС- 39 дела/ 

По 50 дела съдът е провел съкратено съдебно следствие. Сочените 
цифри илюстрират характерната за всички съдилища от района тенденция 
прогресивно да се увеличава приложението на диференцираната процедура 
„Съкратено съдебно следствие в първата инстанция” за сметка на 
института на Споразумението, чието приложение прогресивно намалява, 
най-вече защото с изискването като условие да са възстановени или 
обезпечени имуществените вреди е неизгодно за подсъдимите.  

По шест НОХД е прекратено производството поради допуснато 
отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила и са върнати 
на прокуратурата.  

Обжалвани са и протестирани съдебните актове по 36 бр. 
наказателни общ характер дела. Резултатът от инстанционната проверка е: 
потвърдени 15 бр., изменени- 1бр. и отменени 23 бр. 

Като цяло дейността на съдиите от Никополски районен съд по 
разглеждане и решаване на делата, както и показаното качество на 
правораздаване на всеки един от тях е показана в следната таблица:  

 
постъпили 
дела 

Свършени дела Отменени изменени Оставени в 
сила 

Име на 
съдията 

гр.    нак. Общо гр. нак.  общо    

Г. Наумова 226 134 360 166 148 314 6 0 16 
Б. Кисева 40 26 66 90 56 146 2 1 2 
Т. Тихолов 28 178 206 13 169 182 19 0 3 

 
Средна натовареност на съдебния район на база свършени дела е 28 

бр. на месец. 
В РС – Никопол има пет оправдателни присъди постановени за 

обвинения по чл.195 от НК – 2бр., чл.206 от НК – 1бр., чл.209 от НК – 1бр., 
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чл.144,148 от НК – 1бр. Основната причина за това е недоказаност на 
обвинението. 

През отчетния период по наказателни дела са осъдени общо 195лица 
на различни по вид и срокове наказания. От общият брой 174 са осъдени 
по НОХД, двама са осъдени по НЧХД, на шестнадесет лица е наложено 
административно наказание по чл.78а от НК, на три лица е наложено 
наказание по ЗБППМН. 

Шест лица са оправдани с присъди. 
В района на НРС се забелязва тенденция към организираност на 

малцинствените групи – турски и ромски, които имат свои лидери. От 
друга страна във връзка с организирания характер се забелязва по-честото 
използване на малолетни, непълнолетни и неграмотни от осъждани лица, 
които добре познават НК и предвидената редукция в наказанията за 
непълнолетните, както и наказателната неотговорност на малолетните. 

В процеса на работа в Районен съд Никопол, видно от доклада им, 
възникват затруднения и поради недостатъчната материално-техническа 
база и промените засягащи съдебните заседатели, които са от различни 
етнически групи. Възникналите проблеми с тях през 2008г. бяха 
отстранени, след освобождаването на подалите молба и назначаване на 
нови. Районен съд – Никопол разполага само с една съдебна зала, поради 
което е трудно разглеждането и приключването в кратки срокове на всички 
постъпили дела, тъй като се налага бързите производства и разпитите да се 
водят в кабинетите на съдиите, а съдия-изпълнителя се налага да изчаква 
края на съдебните заседания за провеждането на търгове. 

В районен съд гр. Кнежа работят съдиите Антонов, Тодоров и 
Цветанчо Трифонов-председател. 

          През 2008 година в КРС са стояли общо за разглеждане 874 
или със 245 дела повече от 2007 г.и 221 бр.дела повече от 2006 год. От тях 
378 броя са наказателни- 62 дела повече от 2007 год. и 39 бр. дела повече от 
2006 год., а  гражданските дела са 496 бр.- 183 дела повече от 2007 г.и 169 
бр. дела повече от 2006 год., тоест налице е увеличение на гражданските 
дела за разглеждане дължащо се най-вече на увеличено постъпление.  

Броят на новообразуваните през 2008 год. дела е нараснал драстично 
в сравнение с миналите години главно за сметка на гражданските дела. 

Така новообразуваните граждански за 2008 год.са - 397 броя или със 
149 бр.дела повече от 2007 год. и със 111 бр. дела повече от 2006 год. 

Процентното съотношение  на стоящите за разглеждане през 
отчетната година 874 бр. дела спрямо останалите 191 бр. дела от 2007г. е  
21,85 %. 

Новообразуваните дела през 2008 година са 683 броя или със 207 
дела повече от 2007 год. и със 127 дела повече от 2006 год., от които 397 
броя граждански-149 броя дела повече от 2007 г.и със 111 броя дела повече 
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от 2006 год., а  286 бр. са наказателните дела -58 дела повече от 2007 г. и 16 
дела повече от 2006 год . 

От казаното тук следва, че макар и с различни темпове броят на 
новообразуваните дела в Кнежански районен съд има тенденцията на 
непрестанно и значително увеличаване. 

Останалите несвършени дела към 01.01.2009 год. са общо 166 бр., от 
които 71 бр. наказателни дела и 95 бр. граждански дела. 

При проследяване дейността на съда по този показател за 
тригодишния период се констатира намаление на висящността в сравнение с 
предходната година. Независимо от тази констатация, председателят на съда 
счита, че причините за по-големия брой несвършени дела в края на годината 
са главно и единствено  извън работата на съда. Многогодишна, утвърдена 
практика е на прокуратурата да внася актовете си, по които се образуват 
наказателни дела, в последните няколко дни на отчетната година. След 
18.12.2008 год. са внесени 17 бр. актове. По същият начин, макар и в по-
малка степен, това важи и за гражданските дела. След 18.12.2008 год. са 
внесени 26 бр. от “Аспарухов вал “ ЕООД и от Дирекция “ Социално 
подпомагане “ по чл. 410 от ГПК. Отбелязва също,  че постъпления на 
такива се наблюдава главно около Коледните празници.  

Общият брой на свършените дела през отчетната 2008 год. е  708 бр. 
или 270 бр. дела повече от 2007 год. и 208 бр. дела повече от 2006 год. от 
които :       

1. 401 бр. граждански -  187 бр. дела повече от 2007 год. и 141 бр. 
дела повече от 2006 год.  

2. 307 бр. наказателни -  83 бр. дела повече от 2007 год. и 56 бр. дела 
повече от 2006 год. 

В срок до 3 месеца са 522 бр. дела или 222 бр. дела повече от 2007 
год. и 124 бр. дела повече от 2006 год. от които : 

1. 316 бр. граждански дела или 164 бр. дела повече от 2007 год. и 102 
бр. дела повече от 2006 год. 

2. 206 бр. наказателни дела или 58 бр. дела повече от 2007 год. и 24 
бр. дела повече от 2006 год. Изразено в процентно съотношение свършените 
в тримесечен срок дела са 74%. 

Останали несвършени дела в края на отчетния период са 166 бр./ 75 
дела по-малко от 2007 год. / 

От подлежащите за разглеждане през 2008 год. общо 378 броя 
наказателни дела са прекратени общо 104 бр.и са както следва : - 11 бр. по 
споразумение по чл. 382 от НПК, 53 бр. дела по споразумение по чл. 384 от 
НПК или спогодба, 13 бр. прекратени и върнати за дораследване и 27 бр. 
дела прекратени по други причини. Със съдебен акт по същество са 
приключили 203 наказателни дела. От общо свършените 307 наказателни 
дела, 206 дела са приключени в срок да три месеца, което съставлява 67% от 
свършените наказателни дела. 
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От стоящите за разглеждане през 2008 година общо 496 броя 
граждански дела  са прекратени общо 50 бр. , от които 7 бр. дела по 
спогодба и 43 бр. дела по други причини.  

Свършени са 307 наказателни дела, от които 206 в тримесечен срок- 
67%. Със съдебен акт по същество са решени общо 203 броя наказателни 
дела / или с 42 бр. дела повече от 2007 год.  

В началото на 2009 год. са останали висящи  от предходната година 
71 дела.  

От постановените 554 съдебни акта по същество от Кнежанския 
районен съд, са обжалвани 69 бр. От тях 31 дела са наказателни общ 
характер. 

Средната натовареност за съдебния район  спрямо общия брой дела 
за разглеждане / наказателни плюс граждански / -874 бр. дела на база 3 щата 
е 24, 28 дела, а спрямо всичко свършените дела / наказателни плюс 
граждански /– 708 бр. дела на база 3 щата е 19,67 дела.  В Районен съд - 
Кнежа не е въведена специализация между съдиите на граждански и 
наказателни. И тримата съдии разглеждат всякакъв вид дела на принципа на 
случайното разпределение. По този начин тежестта на видовете 
разпределени дела между съдиите е относително еднаква.  

Най-голям относителен дял от НОХД за разглеждане в този съд 
заемат тези за общоопасните престъпления – 65 бр., следвани от тези за 
престъпления против собствеността- 55 дела и престъпленията против 
личността- 12 дела, и т.н. 

През 2008 год. са внесени 127 обвинителни актове. От миналата 
година са останали 53 наказателни дела от общ характер, като по този начин 
общият им брой е станал 180. От тях са свършени с осъдителни присъди-122 
дела, от които 61 дела със споразумение. Едно от делата е приключило с 
оправдателна присъда. Относителния дял на осъдителните присъди спрямо 
внесените прокурорски актове по НОХ дела е 67,7 %.Осъдени са лица 162 и 
1 лице е оправдано.  

Внесените предложения за освобождаване от наказателна 
отговорност за налагане на административно наказание по смисъла на чл. 78 
А от НК са 27 бр. Останали са от миналата година 7 бр. или общо са 34 
бр.дела. Свършени със съдебен акт по същество-32 дела, и две дела са 
прекратени и върнати за доразследване .Осъдените лица са 32.Относителния 
дял на осъдителните решения по този ред дела, спрямо внесените от 
прокурора предложения възлиза на  94, 11 %. 

Общо  относителният дял на осъдителните присъди и решения 
спрямо внесените прокурорски актове възлиза на 71, 96 %. 

Общият брой на влезлите в сила присъди по НОХ дела през 2008 год. 
са- 110 бр.  / 13 обжалвани /, а по чл. 78а НК влезлите в сила решения през 
2008 год. са 31 бр. / едно решение обжалвано / 
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През отчетния период е постановена една оправдателна присъда по 
НОХ дело № 164 / 06г., като делото в момента е висящо пред ПлОС по 
протест. Обвиненото лице е оправдано на осн.чл.303,ал.1 от НПК,поради 
недоказване на обвинението за престъпление по смисъла на чл. 311, ал.1 от 
НК.   

 
 
РУСЕНСКИ СЪДЕБЕН РЕГИОН 
 
В Русенски районен съд към месец януари 2008 год. е имало щат 

за 23 районни съдии, от които едната  бройка за съдия е свободна. 
При това кадрово обезпечение на Районен съд – Русе, при 257,5 

човекомесеца /при възможен максимум от 264 човекомесеца/ 
средномесечно през 2008 г. са работили 21,5 съдии при 21,3 съдии през 
2007 година, 20,4 съдии през 2006 г.  

Административно-техническите звена са попълнени със 
служители, по-голямата част от тях са с продължителен стаж в 
съдебната система и имат много добра професионална квалификация. 

През 2008 г. в Русенски районен съд са постъпили общо 3306 
наказателни дела, от които:  

НОХД   –   903 бр. - с 65 бр. повече от 2007 г.,  
НЧХД   –     47 бр. - с 2 бр. повече от 2007 г.,  
НАХД   –  1056 бр. - с 144 бр. по-малко  от 2007г  
По чл.78а от НК –   117 бр. - с 84 бр. по-малко от 2007 г.,  
ЧНД   –  1183 бр. - с 99 по-малко от 2007 г. 
Общият брой постъпили дела е с 543 бр. по-малко от 

средногодишното постъпление, което за последните четири години е 
3849 бр. наказателни дела. 

Като основна причина за намалялото постъпление може да се 
посочи значително по-ниския брой НАХД, 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. 

При реална заетост от 10,5 наказателни състава през 2008 г., 
средно на съдия са постъпили за разглеждане 315 наказателни дела, 
което на база 12 месеца е средно месечно по 26,2 дела.   
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За отделните видове дела постъплението през последните четири 

години е следното: 
 

  НОХД НЧХД Чл. 78а НАХД ЧНД  
2008 903 47 117 1056 1183 
2007 838 45 201 1200 1282 
2006 748 53 290 1372 1606 

 
Анализът на цифрите показва, че през годината тенденцията е 

увеличаване  постъплението на НОХД, спрямо предходната, запазване 
равнището от 2007 г. на НЧХД и намаляване постъплението на всички 
останали видове наказателни дела. 

През отчетния период в Районен съд – Русе не са постъпвали за 
разглеждане дела със завишен обществен интерес. 

Най-голям е броят на образуваните дела за престъпления против 
собствеността – 371 бр., като през 2007 г. те са били 419 бр., при 456 бр. за 
2006 г. Делата за престъпления против собствеността съставляват 41,1 % 
от новообразуваните 903 НОХД. Отново най-голям е броят на делата за 
кражба – 274, което сочи, че кражбата остава най-разпространеното пряко 
посегателство върху собствеността.  

На второ място са делата за общоопасните престъпления – 330 бр. 
или 36,5% от НОХД, като техния брой се е увеличил значително в 
сравнение с предходните години, поради това, че досъдебните 
производства за престъпленията по чл.343 б  от  НК от 2007 г. се внасят в 
съда с обвинителен акт, а не с постановление по гл.28 от НПК, както през 
2005 г. и 2006 г. 

Относително непроменено е постъплението на дела за отнемане на 
МПС – 7 бр., при 6 бр. за 2007 г. и за 2006 г. Престъпления против брака и 
семейството са 18 бр. 

Следват делата за престъпления против личността – 44 бр. или 4,9% 
от НОХД. Значително се е увеличил броят на постъпилите дела за средни 
телесни повреди в сравнение с предходната година – 22 бр. или 2,4% от 
НОХД, Намалял е броят на делата за блудства – 5 бр. или 0,6% от НОХД. 
Увеличил се е спрямо предходната година броят на престъпленията против 
стопанството – 17 бр. или 1,9% от НОХД през 2008 г. Незначително е 
намалял броят на делата за престъпления против дейността на държавните 
органи и общ. организации – 50 бр. или 5,5% от НОХД. Броят на 
постъпилите дела за престъпления против реда и общественото 
спокойствие също се е увеличил съществено в сравнение с предходните 
години – 56 бр. или 6,2% от НОХД. През 2008 г. има значително 
увеличение на постъпилите споразумения по чл.381-384 от НПК – 620 бр., 
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като през 2007 г. те са били 403 бр. Намалял е броят на делата за 
принудителни медицински мерки по ЗЗ – 46 бр.  

Предадените на съд по НОХД са 1109 лица, като през 2007 г. те са 
били 942 лица, при 952 лица за 2006 г. 

През отчетния период се е увеличил броят, както на съдените, така и 
на осъдените лица за извършени престъпления от общ характер, както и 
броят на оправданите лица. Броят на осъдените лица по НОХД е 1069 или 
96,4% от общо съдените 1109 лица, а на оправданите – 29 лица или 2,6 % 
от съдените.  За сравнение: 
2008 г. 1069 осъдени лица – 96,4 % оправдани – 29 лица – 2,6 % 
2007 г. 910 осъдени лица – 96,6 % оправдани – 25 лица – 2,65% 
2006 г.  930 осъдени лица – 97,7 % оправдани – 19 лица – 2 % 

Увеличено е постъплението на НОХД за престъпления, извършени 
от непълнолетни лица – общо 64 бр., като за 2007 г. те са били 51 бр.  

Наблюдава се слабо повишаване на престъпността сред 
подрастващите, които в повечето случаи извършват  престъпленията в 
съучастие.  

Рецидивната престъпност в сравнение с 2007 година е намаляла в 
количествено и процентно отношение.  

През 2008 г. в Русенски районен съд са приключили 3417 бр. 
наказателни дела. Този брой включва свършените с присъди и решения, 
прекратените дела и делата образувани като ЧНД, от които разпити по 
чл.222 и чл.223 от НПК  са 637 бр. 

Средногодишно при реална заетост на 10,5 наказателни състава 
съобразно отработените месеци, един съдия е приключил приблизително 
325 бр. дела, като през 2007 г. са приключвани по 320 бр. дела, при 424 
бр. за 2006 год., а средномесечно по 27,1 бр. дела – съответно за 2007 г. 
това са 26,7 бр. дела, за 2006 г. са 36,3 бр. дела. Анализът показва, че 
нивото на натовареност на съставите в сравнение с предходната година е 
останало почти непроменено, което се обуславя от запазването броя на 
работилите съдии и съответно запазване нивото на реалната заетост. 

2008 г. – 3417 дела 
2007 г. – 3460 дела 
2006 г. – 4197 дела 
Средногодишно за последните четири години са били свършени 

3860 дела,  като свършените през 2008 г. дела са с 443 дела по-малко от 
тях. Това се дължи на тенденцията за намаляване на постъпилите 
наказателни дела през последните  години. 

Постановените от всички съдии присъди по НОХД са 280 бр., а 
решения по НАХД 1103. 

От  данните се налага изводът, че вследствие на принципа за случаен 
подбор и равната натовареност на съставите, съдиите са постановили 

 155



почти еднакъв брой присъди и решения. Най-много присъди и решения  са 
постановили съдиите Николай Стефанов и Пламен Ченджиев, съответно по 
139 акта. Съдиите Явор Влахов и Елица Димитрова са постановили 
съответно по 138 и 137 присъди и решения. 

Към 31.12.2008 г. са останали висящи общо 299 бр. наказателни дела, 
от които 71 бр. са НОХД, 165 бр. са НАХД и 63 други видове дела. За 
сравнение: 

 
Дата Висящи  

дела 
НОХД НАХД Други 

31.12.2008 299 71 165 63 
31.12.2007 410 125 206 79 
31.12.2006 304 80 145 79 

Висящността на наказателните дела в сравнение с 2007 г. е намаляла 
и е най-малка за последните четири години. Това се дължи на намаляване 
на постъпленията на НАХД по горепосочената причина и запазване на 
броя на заетите щатове. 

В законния срок за изготвяне на съдебните актове – присъди и 
решения, са изготвени 1442 от съдебните актове по всичките 1480 дела, 
приключили с решения и присъди, което е 97,4 % от тях.  

От всички съдии, разглеждали наказателни дела през отчетния 
период следва да се отбележи, че съдиите Пламен Ченджиев, Николай 
Стефанов, Елица Димитрова и Явор Влахов са изготвили всичките си 
присъди и решения в едномесечен  срок от постановяването им. 

През 2008 г. до 3 месеца са свършени 2889 бр. дела или 84,5% от 
всички приключени  дела, като през 2007 г. до 3 месеца са свършени 3142 
бр. дела или 90,8 % от всички приключени дела, през 2006 г. до 3 месеца са 
свършени 3776 бр. дела или 90 % от всички приключени дела. 

През отчетния период е отбелязан значителен спад в процентно 
отношение на делата,  приключили до 3 месеца, спрямо общия брой 
свършени дела. Резултатът е най-лош за последните четири години и се 
дължи на новите разпоредби на ВСС относно отчитане продължителността 
на делата, а именно за край на делото да се приема датата на обявяването 
на съдебния акт в срочната книга, а не датата на обявяване на делото за 
решаване. Това прави съпоставката с данните за предходните години 
неравнопоставена. 

През 2008 г. са насрочени 3929 наказателни дела. За сравнение 
през 2007 г. са насрочени 3897 дела, през 2006 г. са насрочени 4355 дела. 

Броят на отложените дела през отчетния период е 1311, което 
представлява 33,4% от насрочените през 2008 г. дела, като за 2007 г. 
съответно са отложени 1358 бр. или 34,8 % от насрочените дела, за 2006 
г. са отложени 1379 бр. и 31,7% от насрочените дела .Запазена е 
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тенденцията спрямо предходните две години за намаляване на общия 
брой отложените дела. 

От постановените 1480 присъди и решения са обжалвани 670 или 
45,3 %, като процентът на обжалваните дела е незначително по-голям и се 
доближава до осреднения 43,4 % в сравнение с предходни години. Данните 
за предходните три години са както следва: за 2007 г. от постановените 
1657 присъди и решения са обжалвани 705 или 42,5 %, за 2006 г. от 
постановените 2010 присъди и решения са обжалвани 783 или 38,9%. 

През 2008 г. с резултат от обжалване са се върнали 655 бр. дела. От 
тях са потвърдени 428 или 65,3% от обжалваните, изменени са 49 или 7,5% 
от обжалваните, отменени са 172 или 26,3% от обжалваните и е прекратено 
производството по 6 бр. дела. 

От данните се вижда,  че през отчетния период броят на обжалваните 
съдебни актове в количествено отношение продължават да намаляват, 
което е следствие на по-малкото постъпили за разглеждане дела, а в 
процентно отношение се доближава до средното ниво от последните 
години.  

Процентът на потвърдените съдебни актове се е повишил, което е 
показател за много доброто нивото на работата на отделните състави 
относно приложението на материалните и процесуални закони. Процентът 
на отменените съдебни актове също е по-висок, а процентът на изменените 
съдебни актове не се различава съществено от предходната година. 
Съществено е намалял броят на отменените съдебни актове поради 
допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, което се 
дължи на факта, че болшинството от съдиите са с дълъг стаж и съответно 
висока квалификация . 

В Районен съд – Русе през 2008 г. са постъпили 5215 броя 
граждански дела. В края на 2007 г. са останали несвършени 980 бр. 
граждански дела или общият брой на гражданските дела, разглеждани през 
отчетния период е 6195. Общият брой на свършените през 2008 г. дела е 
5032, от които с решение са приключили 1508 бр. Данните за последните 
четири  години са посочени по-долу: 

 

Година ОБЩО ЗА 
РАГЛЕЖДАНЕ НОВОПОСТЪПИЛИ СВЪРШЕНИ 

2008 г. 6195 бр. 5215 бр. 5032 бр. 
2007 г. 7850 бр. 6772 бр. 6870 бр. 
2006 г. 7502 бр. 6463 бр. 6424 бр. 
 

При средногодишна заетост на 10,5 граждански състава съобразно 
отработените месеци от съдии, разглеждащи граждански дела, 
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средногодишното постъпление на един съдия е 497 нови дела или 
средномесечно по 41,4 нови граждански дела. 

През отчетният период са свършени 5032 бр. граждански дела като 
средногодишно от съдия са свършени 479 бр. дела, а средномесечно този 
брой е 39,9. Общият брой на несвършените граждански дела към 
31.12.2008 г. е 1163 бр. 

През 2007г. са свършени 6870 бр. граждански дела като 
средногодишно от съдия са свършени 667 бр. дела, а средномесечно този 
брой е 55,6. Общият брой на несвършените граждански дела към 
31.12.2007 г. е бил 980 бр. 

За последните четири години средногодишното постъпление на нови 
граждански дела е било 6204 броя, което  показва, че през отчетния период 
постъпилите нови дела са под тази средна величина с 989 бр. дела.  

По-малък е и броят на свършените дела, както средногодишно, така 
и средномесечно. 

Съществените промени в законодателната уредба относно реда на 
разглеждане на граждански дела доведе до значително намаляване броя на 
постъпилите искове и молби, респективно на броя образувани във връзка с 
тях производства през първите шест месеца от влизане в сила на 
нормативния акт .  Тази тенденция е променена, като от м.септември 2008 
г. месечното постъпление на гражданските дела е в близост до 
показателите отчетени през 2007 г. 

Сравнителен анализ сочи, че през отчетният период най-голям 
процентен спад има при делата, образувани по облигационни и вещни 
искове – с над 40%. Съществено намаление се отчита и при делата за 
издръжки, трудовите спорове, брачните искове и молбите за издаване на 
изпълнителни листи на извън-съдебно изпълнително основание, съответно 
заповедни производства по новоприетия ГПК. Постъплението на делби и 
други видове дела (частни граждански дела, дела по ЗЗДН, ЗЗД и др.) също 
е по-малко в сравнение с предходни години. Увеличение има единствено 
на постъпилите молби за развод по взаимно съгласие, но то е незначително 
спряно средното постъпление на този вид дела през последните четири 
години. 

От всички новообразувани дела най-голям е броят на исковете по СК 
- 860 бр. или 16,49 % от общия брой на новопостъпилите дела. Най голям е 
броят на брачните искове - 434 бр., които са 50,5 % от исковете по СК и 
8,3% от новопостъпилите дела.  На следващо място са делата, образувани 
по молби за развод по взаимно съгласие - 221 бр. и делата за издръжка - 
205 бр. 

Анализът на цифрите сочи, че е налице намаление постъплението на 
делата за издръжки, както и броят на брачните искове, докато разводите по 
взаимно съгласие са се увеличили. 
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На следващо място по постъпление са на облигационните искове – 
592 бр.  или 11,35%. От тях делата от и срещу търговци са 247 бр., което е 
41,7 % от облигационните искове и 4,7 % от новообразуваните граждански 
дела. 

През предходните три години облигационните искове са били с най-
голям дял спрямо другите видове дела. За 2007 г. техния брой е 1030 бр. 
или 15,21%. 
 Следват трудовите спорове, чийто брой през отчетния период е 196 
или 3,76% от общия брой постъпили дела.  

През отчетният период постъплението на вещните искове е 87 бр., 
което е най-ниската стойност в сравнение с предходните години.  

Постъплението на съдебните делби също бележи спад в сравнение с 
предходните години , макар и в по-незначителна степен. За отчетният 
период техният брой е 117, през 2007 г. е бил 131 бр.  

През 2008 г. са свършени общо 5032 граждански дела, от които с 
решение са  приключили 1510 бр. През 2007 г. свършени с решение са 2390 
бр. дела, през 2006 г. съответно  2417 бр.,  а през 2005 г. са 2378 бр. 

През отчетната година свършените с решение граждански дела са с 
880 бр. по-малко от предходната. Видно е, че броят на делата приключили 
с решение е намалял значително спрямо последните три години, което е 
резултат главно от значително по-малкия брой постъпили за разглеждане 
дела за първите шест месеца от влизане в сила на новия ГПК. Други 
причини за това са малкият брой несвършени дела в началото на отчетния 
период и относително големият дял на производствата, разглеждани в 
закрито заседание. 

Общия брой на свършените със съдебни актове граждански дела, 
включително прекратени по спогодби и по други причини е 5032 бр., от 
които по чл.237 (отм.) от ГПК, чл. 410 и чл. 417 от ГПК са приключени 
2407 бр. Свършените граждански дела са с 183 бр. по-малко от общо 
постъпилите през годината - 5215 бр.  

През 2008 г. са постановени 1510 бр. съдебни решения, 
приключващи делото, като освен това са постановени и 62 решения по 
допускане на делба I-ва фаза. Средногодишно от съдия са постановени 144 
бр. решения, а средногодишния брой постановени решения от съдия, 
работил целогодишно е 140 бр. За сравнение през 2007 г. техният брой е 
237, през 2006 г. съответно е  248 решения. 

Сравнителния анализ показва значително намаляване на 
средногодишният брой на постановените решения по граждански дела от 
съдия по отношение на предходните години.  
При този брой дела, свършени с решения, по-голямата част от тях са 
срочно произнесени. В едномесечния срок са изготвени съдебните 
решения по 1413 бр., което е 93,6 % от всички 1510 бр. решени дела. 
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Показателят е най-добър за последните четири години и надвишава 
средната стойност за този период.  

Повечето съдии са положили максимални усилия и старание за бързо 
правораздаване, като най-голяма експедитивност са показали съдиите: 
Дарин Йорданов, Виржиния  Караджова, Галина Магардичиян, Милен 
Петров и Тихомира Казасова, които нямат просрочени дела. 

През отчетния период се е повишил броят на останалите висящи 
граждански дела в края на годината - 1163 бр. в сравнение с предходните 
години. 

Средната висящност на граждански състав в края на 2008 г. е 105,7 
бр. дела. За 2007 г. този показател е  89,1 бр. През отчетният период е 
налице увеличение на броят на висящите дела, в сравнение с 2007 г.  

Независимо от положените усилия от съдиите за приключване на по-
голям брой граждански дела, значително намалялото постъпление на 
искове и молби  през първите шест месеца от влизане в сила на ГПК, 
респективно промяната на тази тенденция едва в края на отчетната година , 
изискващото се по закон по-продължителното технологично време до 
внасяне на делата за разглеждане в открито съдебно заседание, обективно 
са довели до увеличаване на количеството висящи дела през 2008 г.   

През отчетната година до 3 месеца са приключили  4 483 бр. дела, 
което е  89,1 % от общо свършените дела - 5032 бр. През 2007 г. до 3 
месеца са приключили 5490 бр. дела, което е 79,91 %  от общо свършените 
дела - 6870 бр. Този резултат е най-добър за последните четири години и е 
във връзка с новите указания  на ВСС за отчитане продължителността  на 
гражданските дела, а именно от датата на насрочването на първото открито 
заседание до датата на обявяване на съдебния акт в срочната книга. 

Броят на насрочените в открито заседание граждански дела през 
2008 г. е 4240, от които са били отложени 2163 бр. - т.е. 51%, в т.ч. 814 бр. 
в първото по делото и помирителното заседание, които са 37,6 % от 
отложените дела. 

Броят на насрочените в открито заседание граждански дела през 
2007 г. е 6519, от които са били отложени 3442 бр. - т.е. 52,8%, в т.ч. 1688 
бр. в първото по делото и помирителното заседание, които са 49,04 % от 
отложените дела. 

Най-честите причини за отлагането след първо съдебно заседание на 
делата, останали висящи в края на 2007 г. и постъпили до  01.03.2008 г., 
чието разглеждане продължава по реда на ГПК (отменен), са отпадналото 
служебно начало при лоша процесуална дисциплина на страните по делото 
и злоупотреба с процесуални права. 

След 01.03.2008 г. отлагането на дела се налага във връзка с 
предвидената в закона възможност на страните да уточнят допълнително 
претенциите си в заседанието, в което се прави доклад на делото и в което 
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се указва тежестта на доказване в процеса, като в тази връзка се ангажират 
и доказателства .   

От постановените 1510 бр. решения през 2008 г. са обжалвани 407 
бр. или 27 %. За сравнение през 2007 г. от постановените 2390 бр. решения 
са обжалвани 635 бр. или  26,6 %. 

Общо върнатите през 2008 г. граждански дела с резултат от 
обжалване са 474 бр. От тях потвърдените са 245 бр. или 51,7 % от 
обжалваните, частично отменените са 124 бр. или 26,2 % от обжалваните, а 
изцяло отменените са 82 бр. или 17,3 % от обжалваните. Общият брой на 
изцяло и частично отменените е 206.  

През отчетния период броят на обжалваните решения е по-нисък до 
средния. 

Най-голям брой потвърдени решения са постановили съдиите 
Д.Йорданов – 44 бр. и И.Иванов – 31 бр., следват М.Йончева – 28 бр., 
В.Караджова – 22 бр., Т.Казасова – 22 бр. и В.Петков – 20 бр. 

В Районен съд гр. Русе , при 23 бр. съдии, натовареността по щат към 
всичко дела за разглеждане е била 35,91 дело, а към свършените дела -
30,61 дело. 

Действителната натовареност на 11 бр. граждански съдии, на база 
дела за разглеждане е била 46,93, а към свършените дела- 38,12 дела. 

Наказателните съдии, които също са 11 бр., към всичко дела за 
разглеждане са имали действителна натовареност- 28,15 дела, а към 
свършените  25,89 дела. 

В Районен съд–гр.Бяла, през отчетната 2008 г. утвърденият щат в 
съда е както следва: съдии – 5 броя (Административен ръководител – 
Председател и четирима съдии), Съдия по вписванията – 1 брой, Държавни 
съдебни изпълнители – 2 броя. Съдията по вписванията е назначен на 
временен трудов договор до провеждане на конкурс за заемане на 
длъжността.  

В работата си районните съдии са разпределени на състави. 
Обособени са два граждански и три наказателни състава.  

Щатната численост на съдебната администрация в Районен съд гр. 
Бяла е 18 броя, съгласно класификатора на длъжностите в 
администрацията на органите на съдебната власт 

Средната  натовареност по щат за съдебния район спрямо  общия 
брой дела за 2008 г. е  22.32 броя, а спрямо свършените дела е 19.28 броя, 
като за 2007 г. съответно данните са 21.62 бр. на 18.77 броя, а за 2006 г. са  
23.33 броя на 21.37 броя. 

Средната натовареност по щат за съдебния район на гражданските 
съдии, спрямо общия брой дела за 2008 г е 32.96 броя, а спрямо 
свършените дела е 27.00 броя. 
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Средната натовареност по щат за съдебния район на наказателните 
съдии, спрямо общия брой дела за 2008 г е 15.22 броя, а спрямо 
свършените дела е 14.14 броя. 

В Районен съд гр. Бяла през 2008 г. общият брой на постъпилите 
наказателни дела е 515.  В началото на 2008 г. са останали несвършени 33 
бр. наказателни дела. Общият брой за разглеждане през отчетния период е 
бил 548.   

Постъпилите  наказателни дела през отчетната 2008 г. и предходните 
2007г. и 2006 г. са както следва: 

 
Година Ост.несв.дела в 

нач.на отч.период 
Постъпили дела Брой на делата за 

разглеждане през 
2008 г. 

2008 33 515 548 
2007 16 472 488 
2006 47 683 730 

 
Постъплението на наказателните дела за 2008 г. е 515 бр., от които 

НОХД  са 111 бр., което е под средното постъпление за последните три 
години, което е 557 бр. От посочените данни е видно, че постъплението 
през отчетната 2008 г. се е увеличило в сравнителен аспект с предходната 
2007 г., но е значително по ниско от 2006 г. 

Средно месечното постъпление на наказателни дела на един съдия за 
отчетната 2008 г. е 21 броя дела. 

Постъпленията на наказателни дела от общ характер през 2008 г. е 
общо 111 броя, като разпределено по глави от НК е както следва: 

II – престъпления против личността – 5 броя  
IV – престъпления против брака, сем. и младежта – 1 брой 
V – престъпления против собствеността – 48 броя 
VI – престъпления против стопанството – 1 брой 
VIII – престъпления против дейността на държ. органи и общ.орг. – 1 

брой 
Х – престъпления против реда и общ. спокойствие – 3 броя 
ХI – общо опасни престъпления – 52 броя 
През 2008г. са свършени общо 509 бр. наказателни дела, от които 114 

бр. НОХД.  
 

Година 
Брой 

свършени 
дела 

От тях 
свършени в 3-
месечен срок 

Брой решени 
дела с акт по 
същество 

Брой 
прекратени 

дела 
2008 г. 509 480 417 92 
2007 г. 455 384 378 77 
2006 г. 714 662 583 131 
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Свършените наказателни дела по видове са както следва:  
НОХД  -  114 бр., при 94бр. за 2007 г. 
НЧХД  -      8 бр., при 10 за 2007 г- 
НАХД  -    99 бр., при 71бр. за 2007 г. 
Чл.78А НК  -  14 бр., при 26бр. за 2007 г. 
ЧНД   -    181 бр., при 165 бр. за 2007 г. 
При този брой свършени дела, по-голямата част от тях са срочно 

произнесени. В срок до 3 месеца са свършени 480 бр. дела, което е 94 % от 
всички свършени дела, при 94.72% свършени в тримесечния срок за 
предходната 2007 г. и 92.71% за 2006 г.  

От общо съдените 158 лица за престъпления от общ характер през 
отчетната 2008 г. оправданите лица са 6, а осъдените 134, както следва: на 
лишаване от свобода -  68 лица, на глоба - 18 лица, на пробация - 45 лица и 
на други - 3 лица. От осъдените 68 лица с наказание лишаване от свобода, 
реално изтърпяват 22 от тях.  От осъдените 134 лица, 6 от тях са 
непълнолетни.  

Причината за постановяването на оправдателните присъди е 
недоказано авторство на деянието. 

През 2008 г.  10  броя дела са върнати за доразследване. За сравнение 
през 2007 г. са върнати за доразследване – 11 броя дела, а през 2006 г. – 22 
броя. Причините за връщане са: нарушаване правото на обвиняемия; 
нарушаване правата на пострадалия от престъплението; непълно и 
неправилно, от гледна точка на прилагане на закона, провеждане на 
процесуално -следствените действия във връзка с предявяването на 
обвинението на обвиняемия; нарушаване на установените от закона 
разпоредби при изготвяне на обвинителния акт. 

В края на 2008 г . са останали несвършени   39 броя – наказателни 
дела. За сравнение в края на  2007 г. са останали висящи –33 бр. , а през 
2006 г. - 16 бр.    

Следователно през отчетния период се е увеличил незначително 
броят на останалите висящи наказателни дела в края на годината - 39 бр., в 
сравнение с предходните години. Причините за това са от обективен 
характер, а именно необходимостта от събиране на допълнителни 
доказателства, неявяване на свидетели и подсъдими, обявяване за 
национално издирване на подсъдими и свидетели, както и изготвяне на 
съдебни поръчки. 

Броят на насрочените в открито заседание наказателни дела през 
2008г. е 693 бр., от които са били отложени 227 бр. или 33%. 

През 2008г. са обжалвани общо 47 бр. наказателни дела, през 2007 г. 
– 48 бр.  и 2006г. – 69 бр. Резултатът от инстанционната проверка е: 
отменени 10 съдебни акта, изменени- 6 бр. и потвърдени 24 бр. 
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Частта на отменените съдебни актове от общо обжалваните е 25%,  
на изменените е 15.00 %, а на потвърдените е 60.00 %. 

В Районен съд гр. Бяла през 2008 г. общият брой на постъпилите 
граждански дела е 653 бр., от които 646 бр. новообразувани и 7 бр. 
получени по подсъдност. Постъпилите през годината дела по общия исков 
ред са 254 бр. По чл.410 и чл.417 от ГПК са постъпили 128 бр. дела за 
разглеждане през 2008 г. Постъпилите дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ  са 2 бр. 
Останалите 269 бр. са частни граждански дела.  

В началото на 2008 г. са останали несвършени дела общо 138 бр. 
граждански дела. Общият брой за разглеждане през отчетния период е бил 
791 бр. граждански дела. Постъпилите граждански дела през отчетната 
2008 г. и предходните 2007 г. и 2006 г. са както следва: 

 

Година Ост.несв.дела в 
нач.на отч.период Постъпили дела 

Брой на делата за 
разглеждане през 

2008 г. 
2008 138 653 791 
2007 102 707 809 
2006 104 566 670 

 
Постъплението на гражданските дела за 2008 г. е 653 бр. и е над 

средното постъпление за последните три години, което е 642 бр. От 
посочените данни е видно, че постъплението през отчетната 2008 г. се е 
увеличило в сравнителен аспект с 2006 г., но се е намалило в сравнение с 
предходната 2007 г.-  с 18 бр. 

Средно месечното постъпление на граждански дела на един съдия за 
отчетната 2008 г. е 27 бр. 

Съществените промени в законодателната уредба относно реда на 
разглеждане на гражданските дела, и в този съд доведе до значително 
намаление на постъпилите искове и молби.  

През 2008 г. са свършени общо 648 бр. граждански дела.    
 

Година Брой свършени 
дела 

От тях- 
свършени в 3 

–месечен 
срок 

Брой решени 
дела с акт по 
същество 

Брой 
прекратени 

дела 

2008 г. 648 545 575 73 
2007 г. 671 568 599 72 
2006 г. 568 461 504 64 

 
През 2008 г. са постановени 575 бр. съдебни решения и определения 

по граждански дела и 73 бр. са били прекратени. При този брой свършени 
дела, по-голямата част от тях са срочно произнесени. В срок до 3 месеца са 
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свършени 545 бр. дела, което е 84 % от всички свършени дела, в сравнение 
с предходните 2007г. – 85% и 2006г. – 81.16%.  Това обуславя извода, че 
по-голяма част от граждански дела през отчетната 2008г. са разгледани и 
решени в тримесечния срок. 

През отчетния период се е увеличил броят на останалите висящи 
граждански дела в края на годината - 143 бр., в сравнение с предходните 
години. Причините за това са от обективен характер, а именно влизането в 
сила на новия ГПК от 01.03.2008г. – по продължителни срокове за 
извършване на определени процесуални действия до внасяне на делото за 
разглеждане в открито заседание, необходимостта за събиране на 
доказателства. 

Броят на насрочените в открито заседание граждански дела през 
2008г. е 645 бр., от които са били отложени 371 бр.- т.е. 57.52 %, в т.ч. 96 
бр. в първото по делото и помирителното заседание, които са 25.88 % от 
отложените дела.  

В края на 2008 г . са останали несвършени 143 броя граждански дела. 
За сравнение в края на  2007 г. са останали висящи –138 броя граждански. 
А през 2006 г. останалите висящи дела са 102 броя граждански.  

Един от основните критерии за законосъобразността на 
постановените съдебни актове е свързан с правилното и точно прилагане 
на закона. През 2008г. са обжалвани общо 60 бр. граждански дела, като се 
запазва тенденцията на спад в сравнение с обжалваните през 2007 г. – 69 
бр. и 2006 г. – 78 бр. 

Резултатът от инстанционната проверка е: отменени 7 бр.  
решения, изменени- 7 бр., потвърдени 26 бр. и прекратено 1 дело. 
 
Частта на отменените съдебни актове от общо обжалваните е 11.67%, 

значително намаляло в сравнение с предходната 2007г. - 38.30%. Частта на 
изменените е 11.67%, което също бележи значително намаление в 
сравнение с 2007г. -  23.40 %, а на потвърдените е 43.33%, в сравнение с 
2007г. -  34.04 %. 

 
ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ ЗА РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА 
 
През 2008г в районните съдилища от Апелативния район са 

постъпили за разглеждане общо 45133 дела срещу  48158 дела през 2007г. 
Заедно с несвършените от края на предходния отчетен период са стояли 
пред тях за разглеждане  55145 дела срещу  58245 дела за предходната 
година. Свършени са общо 38279  срещу    49365 дела през 2007г, от които  
38279 в тримесечен срок от образуването им срещу   39034  за 2007г,, което 
съставлява средно   83 % от свършените дела, при 79,07% от приключените 
дела за 2007г. Като цяло средният процент на свършени дела от районните 
съдилища в тримесечен срок се е увеличил с четири пункта. При тези 
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показатели не бих могла да оценя работата на районните съдии от нашия 
съдебен район, освен като много добра. 

 
Постъплението на дела, броя на стоящите за разглеждане дела и 

свършените дела от районните съдилища в апелативния район са отразени 
на следващата таблица: 

 
 

От тях в 3м. 
срок Районен Съд Постъпили Дела за 

разглеждане 
Свършени 

дела бр % 
Велико 
Търново 5043 6045 5130 4092 80 

Горна 
Оряховица 3068 3601 3029 2513 83 

Свищов 1375 1589 1431 1269 89 
Павликени 898 1032 894 759 85 
Елена 464 525 440 361 82 
Габрово 2761 3261 2757 1974 72 
Севлиево 1586 1742 1581 1473 93 
Трявна 429 501 444 375 84 
Дряново 677 773 680 581 85 
Ловеч 3121 3823 3162 2489 79 
Троян 1555 1778 1559 1369 88 
Тетевен 959 1110 976 889 91 
Луковит 701 820 713 616 86 
Плевен 9306 12837 10155 8553 84 
Левски 1230 1533 1290 1000 78 

Червен Бряг 956 1199 939 674 72 
Кнежа 683 874 708 522 74 
Никопол 632 852 656 373 57 
Русе 8521 9911 8449 7372 87 
Бяла 1168 1339 1157 1025 89 
Общо 45133 55145 46150 38279 83 

 
 
От анализа на посочените цифри може да се направи един единствен 

извод, че съдиите от районните съдилища в апелативния район са 
положили огромен труд през изминалата година и с дейността си 
адекватно отговарят на обществото за бързо и качествено правораздаване. 
Средната бързина на правораздаване, изразена в 83%  свършени дела в 
тримесечен срок спрямо 2007г, когато е била 79,07%, е увеличена с четири 
пункта и е много добър показател за оценка професионализма, не само на 
съдиите, но и на служителите от съдебната администрация. 
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НАТОВАРЕНОСТ ПО ЩАТ 
 

Районен Съд Дела за разглеждане Свършени дела 
Велико Търново 33,58 28,50 
Горна Оряховица 27,28 22,95 

Свищов 26,48 23,85 
Павликени 21,50 18,63 
Елена 14,58 12,22 
Габрово 30,19 25,53 
Севлиево 24,19 21,96 
Трявна 20,88 18,50 
Дряново 21,47 18,89 
Ловеч 35,40 29,28 
Троян 24,69 21,65 
Тетевен 23,13 20,33 
Луковит 22,78 19,80 
Плевен 44,57 35,26 
Левски 25,55 21,50 

Червен Бряг 24,98 19,56 
Кнежа 24,28 19,67 
Никопол 23,67 18,22 
Русе 35,91 30,61 
Бяла 22,32 19,28 

 
 
Този критерий е пожелателен и отразява каква би следвало да бъде 

натовареността, при положение, че всички районни съдилища работят през 
отчетната година с пълен щат. 

От значение за отчитане натовареността в съдилищата е критерия 
действителна натовареност на база отработени месеци.  
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ДЕЙСТВИТЕЛНА НАТОВАРЕНОСТ  
НА БАЗА ОТРАБОТЕНИ МЕСЕЦИ 

 
Действителна 
натовареност 

Районен Съд 
Брой дела 

за 
разглеждане 

Брой 
свършени 

дела 

Брой 
съдии 

- по 
ЩАТ 

Брой 
съдии - 
ЗАЕТА 

численост

Отработени 
човекомесеци 

Към делата 
за 

разглеждане

Към 
свършените 

дела 

Велико Търново 6045 5130 15 13 168 35,98 30,54

Горна Оряховица 3601 3029 11 10 100 36,01 30,29

Свищов 1589 1431 5 5 60 26,48 23,85

Павликени 1032 894 4 4 48 21,50 18,63

Елена 525 440 3 3 34 15,44 12,94

Габрово 3261 2757 9 8 96 33,97 28,72

Дряново 773 680 3 2 24 32,21 28,33

Севлиево 1742 1581 6 6 72 24,19 21,96

Трявна 501 444 2 2 24 20,88 18,50

Ловеч 3823 3162 9 9 93 41,11 34,00

Троян 1778 1559 6 6 71 25,04 21,96

Тетевен 1110 976 4 4 48 23,13 20,33

Луковит 820 713 3 3 32 25,63 22,28

Плевен 12837 10155 24 22 248 51,76 40,95

Червен бряг 1199 939 4 4 46 26,07 20,41

Никопол 852 656 3 3 29 29,38 22,62

Левски 1533 1290 5 5 60 25,55 21,50

Кнежа 874 708 3 3 36 24,28 19,67

Русе 9911 8449 23 22 257,5 38,49 32,81

Бяла 1339 1157 5 4 48 27,90 24,10
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Позволявам си да степенувам в низходяща градация на 
действителната натовареност на районните съдилища,  на база отработени 
човекомесеци:  

По критерии действителна натовареност на база дела за разглеждане, 
районните съдилища се степенуват: РС-Плевен, РС-Ловеч, РС-Русе, РС-
Г.Оряховица, РС-В.Търново, РС-Габрово, РС-Дряново, РС-Никопол, РС-
Бяла, РС-Свищов, РС-Червен бряг, РС-Луковит, РС-Левски, РС- Троян, 
РС-Кнежа, РС-Севлиево, РС-Тетевен, РС-Павликени, РС-Трявна, РС- 
Елена. 

Видно е, че най натоварени през отчетната година са били районните 
съдилища в  Плевен, Ловеч, Русе, Г.Оряховица, В.Търново и т.н. 

Действителната натовареност на база свършени дела е: РС-Плевен, 
РС-Ловеч, РС-Русе, РС-В.Търново, РС.Г.Оряховица, РС-Габрово, РС-
Дряново, РС-Бяла, РС-Свищов, РС-Никопол, РС-Луковит, РС-Троян и РС-
Севлиево с еднаква натовареност, РС-Левски, РС-Червен бряг, РС-Тетевен, 
РС-Кнежа, РС-Павликени, РС-Трявна, РС-Елена. 

И в този случай челното място се заема от РС- Плевен, следван от 
РС- Ловеч, Русе, В.Търново, Г.Оряховица. Като съдилища с най-малка 
действителна натовареност на база дела за разглеждане и на база свършени 
дела се оформят РС в Елена, Трявна и Павликени. Анализът на цифрите 
сочи на тенденция към намаляване действителна натовареност на 
съдилищата в сравнение с предходните години. Тя е резултат  не само на 
намаленото постъпление на дела, но и на обстоятелството, че голяма част 
от съдилищата приключват всяка следваща година с по-малък брои 
несвършени в края на отчетния период дела. 

 
РЕВИЗИОННА ДЕЙНОСТ, КОНСТАТАЦИИ И ПРЕПОРЪКИ. 

ВЗЕТИ МЕРКИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ 
 
През 2008 година административният ръководител на В.Търновския 

окръжен съд е предприел организационни мерки за подобряване 
срочността при разглеждането на гражданските дела в следните аспекти: 

Със заповед № 75 от 31.03.2008 г. е създадена организация с цел 
оптимизиране работата на съдиите от гражданско отделение по отношение 
на образуването и движението на гражданските дела. Определен е месечен 
срок за насрочване на първо съдебно заседание и тридневен срок след 
разпределението на делото процедурите предвидени в новия ГПК. 
Възложено е на заместник председателите да следят делата, които се 
разглеждат повече от 1 година, да анализират причините за това и да 
предложат мерки за ускоряване движението на тези дела. Възложено е на 
съдиите да увеличат броя на първоинстанционните заседания, както и да 
насрочват и отлагат дела до два месеца. Както и да звучат добре тези 
предприети мерки за оптимизиране работата на съдиите от ВТОС, като се 
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има пред вид, че са предприети  в края на месец март 2008г и съпоставено 
с крайния резултат , а той е намаляване бързината на правораздаване от 
81% в тримесечен срок на 62%, явно са неефективни. По мое мнение не е 
достатъчно само да се издават заповеди да се спазва закона, а следва да се 
предприемат и мерки по отношение на тези магистрати, които не желаят да 
работят в крак с европейските стандарти на правораздаване. 

Със заповед № 27/29.02.2008 г. е закрито административно 
отделение, като всички съдии от него са включени в гражданско 
отделение, а за административните дела върнати от горна инстанция за 
доразглеждане да се разпределят между всички граждански съдии. 

Със заповед №77 от 02.04.2008 г. от съществуващото гражданско 
отделение са обособени два състава от по 8 съдии, всяко с ръководител – 
по един заместник председател. Разпределението на делата се извършва на 
случаен принцип между всички съдии от двата състава. 

В изпълнение заповедта на председателя на Апелативния съд № 375 
от 15.Х.08г, административният ръководител на ВТОС е издал заповед № 
178/22.10.2008 г. за създаване на дневници за наказателните дела общ 
характер, по които е прекратено съдебното производство и е върнато на 
прокурор за доразследване и за делата с особен обществен интерес, в които 
се отразява движението на делата, както и да се следи за 
продължителността им. , а с последваща  заповед № 180/22.10.2008 г. този 
мониторинг е възложен и на административните ръководители от 
районните съдилища. 

В изпълнение на разпоредбата на чл. 86 ал. 1 т. 6 от ЗСВ, със Заповед 
№ 89 от 26.05.2008 г. на Председателя на окръжен съд град Велико 
Търново е възложил на комисии да извършени проверки по 
административната дейност на петте районни съдилища, както и 
организацията по движението на делата. 

За подобряване на работата във връзка с качеството на  изготвяните 
съдебни актове по граждански дела е предвидено следното: 

Със заповед 183/11.102008 г. и 191/03.11.2008 г. се възлагат 
периодични анализи на всеки шест месеца по отношение на отменените и 
изменени от горна инстанция съдебни актове. Да се обобщава на всеки 
шест месеца противоречива съдебна практика, която да бъде обсъждана и 
да правят предложения за уеднаквяването и чрез срещи и семинари. 
Същите дейности са възложени за изпълнение на административните 
ръководители от районен съд със заповед № 181/22.10.2008 г. и 
192/03.11.2008 г. 

За подобряване работата във връзка наложени дисциплинарни мерки 
са издадени две заповеди по чл. 327  ЗСВ: 

Със Заповед № 96/10.06.2008 г. и със Заповед № 198/13.11.2008 г. на 
административния ръководител е обърнато внимание на съдия Вачкова и 
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съдия Елза Йовкова за допуснати слабости във връзка с движението по 
конкретни дела.   

От началото на 2008 година в съда е въведена система за финансово 
управление и контрол.  

Със заповед № 21, 22/21.02.2008 г. е разпредено да се изготви план за 
документооборота на счетоводните документи и вътрешен правилник, 
както и да се актуализира сметкоплана на съда. 

Утвърдени са: Правила за провеждане на обществени поръчки; 
Условия за полагане на извънреден труд; Лицата имащи право да 
подписват документи за поемане на финансови задължения или за 
извършване на плащания на средства от сметките на съда; 

Инспекторатът на Висшия съдебен съвет извърши планова проверка 
в края на 2008 г. за работата на окръжен съд град Велико Търново. В него е 
отчетено, че председателят на съда е създал много добра организация на 
работата в съда. Начинът на функциониране на съдебното деловодство, 
разположено на партерния етаж, както и поставените указателни табели 
максимално улесняват гражданите, магистратите и съдебните служители. 
Наред с това обаче, са констатирани и слабости в дейността на съда като 
цяло и на конкретни съдии, за отстраняването на които са дадени 
препоръки. Въведен тримесечен мониторинг върху броя на отводите на 
всеки съдия и др. 

В районен съд град Велико Търново проверката на гражданските 
дела е констатирала добра организация с отделни пропуски, за което са 
направени препоръки. Инспекторите, които са проверявали наказателните 
дела също са дали положителна оценка за работата на съда. 

В районен съд град Горна Оряховица проверката на инспекторите, 
касаеща гражданските дела е приключила без сериозни забележки за 
констатирани слабости. Обърнато е внимание и са направени препоръки за 
допълнителни усилия за отстраняване на констатирани слабости в работата 
на съдебното деловодство и за спазване на срока, визиран в чл. 235 ал. 5 
ГПК по отношение на постановяване на съдебните актове. Проверката на 
наказателните дела е констатирала като основен проблем наличието на 
наказателни дела, по които съдебния акт е изготвен в срок по-голям от три 
месеца. Отчетено е, че Председателят на съда не е предприел строги мерки 
по отношение на съдиите, които не са изготвяли в срок съдебни актове по 
обявени за решаване дела, като е отчетена повишената натовареност на 
съдиите, вследствие отсъстващи съдии. Проверяващият екип е отбелязал, 
че съдия Христо Попов по 73 наказателни дела и Пламен Станчев по 69 
наказателни дела, са забавили изготвянето на мотивите към тях. Направено 
е предложение до ВСС за образуване на дисциплинарни производства по 
отношение на тях.  

Като цяло обаче е дадена положителна оценка за работата на районен 
съд град Горна Оряховица на съдиите по наказателни дела.  
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По отношение на районен съд град Свищов проверката на 
гражданските дела е приключила с положителни оценки. Констатирани са 
слабости при образуване и разпределение на делата, пропуски по издадени 
изпълнителни листи и са дадени препоръки на председателя на съда за 
отстраняването им. Проверката по наказателните дела е стигнала до 
извода, че дейността на Свищовския районен съд за проверявания период е 
на много добро ниво и следва да бъде оценен положително. 

По отношение на районен съд град Павликени проверката на 
гражданските дела от страна на инспекторите е констатирала слабости в 
прилагането на програмата за случаен избор в няколко случая, но  
разпределението на делата е равномерно по съдии, просрочие при 
изготвянето на съдебни актове, както и констатираното във всички 
районни съдилища от В.Търновски съдебен окръг не отбелязване върху 
представените оригинали на актове, че са издадени изпълнителен листове. 
За отстраняване на слабостите в работата на този съд, инспекторите са 
дали предписания. 

При проверката на наказателните дела е констатирано, че съдия 
Цветомил Горчев значително е забавил разглеждане и решаване на 
наказателни дела. Така по 24 НОХдела е забавил изготвянето на съдебните 
актова за срок от четири месеца до една година. Касае действително за 
обезпокоителна тенденция в работата на съдията. В случая няма и 
извинителна причина за по-голяма натовареност в този период, тъй като 
съдът е работил при напълно зает щат. Направено е предложение от 
Инспектората до ВСС за налагане на дисциплинарно наказание на съдия 
Горчев. 

Общият извод, обаче на проверяващите инспектори за наказателните 
дела е, че „дейността на РС-Павликени за проверявания период е на много 
добро ниво и следва да бъде оценена положително. Много добрите 
резултати са постигнати благодарение на усилията на всички магистрати и 
служители съда.” / цитат от доклада на Инспектората/.В противовес на 
този извод, направен от инспекторите е констатацията за дейността на 
съдия Горчев. Съдиите се отнасят с амбиция и отговорност към 
служебните си задължения с изключение на констатираните слабости в 
работата на съдия Горчев. Направените препоръки в Доклада за дейността 
на съдилищата от апелативния район във връзка с извършената проверка 
на основание Заповед № 203/08г на Главния инспектор на Инспектората 
към ВСС, в частта за наказателните дела съдържа препоръки към всички 
административни ръководители на районните съдилища от В.Търновски 
съдебен регион, като единствено на председателите на РС-Павликени и 
РС-Г.Оряховица е възложено да изготвят справка в едномесечен срок по 
отношение на магистратите за които е започнало дисциплинарно 
производство, приключили ли са съответните дела, за които е потърсена 
съответната дисциплинарна отговорност. Като съобразих казаното по-горе 
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и констатациите и препоръките, направени от проверяващите инспектори 
по отношение на дейността на другите районните съдилища от 
В.Търновски съдебен окръг, приемам за основателно възражението на 
председателя на РС-Павликени, направено до председателя на 
Апелативния съд с писмо вх.№ 251/18.03.08г., че са необосновани 
изводите на председателя на ВТОС, че в работата си председателя на този 
съд-г-жа Карагенова е проявила „абсолютна слабост, която се откроява на 
фона на останалите председатели на съдилища”. Тук следва да бъде 
отбелязано също, че г-жа Карагенова наред с преките си задължения по 
организацията на работата в съда, разглежданите и решавани дела са с 
незначителни нюанси равни на другите съдии от този съд, а от 2007г. и 
2008г. посвещава твърде много време в организацията на строителството 
на Съдебна палата в гр. Павликени, което вече започна. Имено тези 
допълнителни ангажименти отличават работата на съдия Карагенова от 
дейността на останалите председатели. 

В районен съд град Елена инспекторите, проверяващи и 
наказателните и гражданските дела приемат, че работата на съда е добре 
организирана, делата се разглеждат своевременно и няма закъснение нито 
по движение, нито по обявяване на съдебните актове за решаване. 
Препоръката на инспекторите по граждански дела е само една. 

Като обща слабост на административните ръководители на 
районните съдилища от В.Търновски съдебен регион се отчита формалния 
им подход да констатират пропуски, без да се предприемат действия по 
отношение на провинилите се магистрати за търсене на дисциплинарна 
отговорност от същите. Препоръчва се административните ръководители 
ежемесечно да осъществяват необходимия контрол по спазване на 
процесуалните срокове и при нарушение да реагират съобразно 
предоставената им възможност по реда на ЗСВ относно търсене на 
дисциплинарна отговорност от съответните магистрати.  
През 2008г административният ръководител на Окръжен съд гр. Габрово, в 
изпълнение и на задължението си по чл.86 ал.1 т.6 ЗСВ, в края на отчетния 
период, е възложил извършването на проверки в дейността на районните 
съдилища от съдебния окръг. Резултатите от същите за поредна година са 
много добри. Делата се образуват, разглеждат и приключват в 
инструктивните срокове. Няма неправилно отложени дела. Съдебните 
актове се изготвят също в срок и са добре мотивирани. Работата по 
спрените дела е също добра. По образуването и движението на 
изпълнителните дела също не са установени съществени пропуски. 
 През отчетната година бе извършена и цялостна проверка от 
Инспектората към ВСС в дейността на Габровски окръжен и районните 
съдилища. До настоящия момент е получен само доклада, съдържащ 
констатациите по правораздавателната дейност по наказателни дела, както 
и някои констатации от административен характер. Отразеното в същия е 
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положително и няма констатирани съществени пропуски в тази част от 
дейността на съдилищата. Дадените препоръки за подобряване на работата 
по този вид дела са изпълнени от административните ръководители – 
председатели на съдилищата от окръга. Все още не е получен доклада, 
касаещ проверката в дейността по гражданските дела. 

През 2008 година не е имало основания за образуване на 
дисциплинарни производства срещу съдии от Окръжния съд Габрово и 
районните съдилища. Не са налагани и дисциплинарни наказания на 
съдебни служители от окръжния съд, данни за наложени наказания не се 
съдържат и в докладите на районните съдилища. Съдиите и съдебните 
служители са поощрявани допълнително през годината с парични награди 
в пълен размер, определен от ВСС, за постигнатите резултати в тяхната 
дейност. В резултат на проведеното по ПАРОАВАС атестиране на 
съдебните служители в Окръжен съд – Габрово през м.октомври 2008 
година бяха повишени в ранг 17 служители за изключително изпълнение 
на служебните си задължения. Такова атестиране е извършено и в 
районните съдилища, но в докладите не се съдържат данни за резултата.  

Извършените през м.септември 2008 год. проверки в съдилищата от 
Ловешки съдебен регион, от Инспектора при ВСС по движението на 
гражданските дела и през м.ноември 2008 година по наказателните дела 
приключиха с много добри оценки. Установени бяха известни забавяния от 
някои от колегите при изготвяне мотивите към обявените актове, което 
вече е  отстранено, без да се стига до внасяне на предложения за 
дисциплинарно наказание. В докладите от проверките е отразено, че 
усилията са насочени към оптимизиране работата на съда и най-вече 
съкращаване на сроковете по образуване, насрочване, разглеждане и 
решаване на делата. За образцова работа бе предложена за награда г-жа 
Сийка Сеизова-председател на РС- Троян и от председателя на РС-Тетевен 
за съдия Марио Стоянов. 

Извършените през м.септември 2008 год. проверки от Инспектора 
при ВСС по движението на гражданските дела и през м.ноември 2008 
година по наказателните дела приключиха с много добри оценки. 
Установени бяха известни забавяния от някои от колегите при изготвяне 
мотивите към обявените актове, което вече е  отстранено, без да се стига 
до внасяне на предложения за дисциплинарно наказание. В докладите от 
проверките е отразено, че усилията са насочени към оптимизиране 
работата на съда и най-вече съкращаване на сроковете по образуване, 
насрочване, разглеждане и решаване на делата. 

През отчетния период със заповед № АД-152 от 04.11.2008 г. на 
административния ръководител-председател на Окръжен съд-гр. Плевен бе 
разпредено извършване на ревизии на работата на районните съдилища от 
съдебния район на Плевенския окръжен съд, включително и на държавните 
съдебни изпълнители и на съдиите по вписванията. Изготвените доклади 
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за резултатите от извършените проверки бяха изпратени на 
административните ръководители на районните съдилища с указания да 
вземат своевременни и ефективни мерки за отстраняване на 
констатираните пропуски и слабости в организацията по образуването, 
насрочването и движението на делата, както и да приведат дейността на 
общата и специализираната администрация в съответствие с изискванията 
на разпоредбите на Правилника за администрацията в районните, 
окръжните, административните, военните и апелативните съдилища. 

На административните ръководители на районните съдилища от 
съдебния район на Окръжен съд-гр. Плевен бяха дадени указания да 
изяснят, обсъдят и анализират причините за наличието на дела, които не са 
разгледани и решени в разумен срок и да предприемат спешни и 
ефективни действия за своевременното приключване на тези дела. 

През отчетния период в районните съдилища от съдебния район на 
Плевенския окръжен съд няма наложени дисциплинарни наказания на 
магистрати за извършени от тях дисциплинарни нарушения. 

Със заповед № АД-135 от 17.10.2008 г. на административния 
ръководител на Окръжен съд-гр. Плевен на  Евдокия Атанасова 
Найденова– съдия в Плевенския окръжен съд, бе наложено дисциплинарно 
наказание „порицание” за извършено от нея дисциплинарно нарушение по 
чл. 307, ал. 3, т. 1 от НПК – системно неспазване на сроковете, предвидени 
в НПК. 

С решение по протокол № 44 от заседанието на ВСС, проведено на 
05.11.2008 г. – т. 24.1, ВСС е потвърдил заповед № АД-135 от 17.10.2008 г. 
на административния ръководител на Окръжен съд-гр. Плевен, с която е 
наложено дисциплинарно наказание „порицание” на съдия Евдокия 
Атанасова Найденова. 

Със Заповед номер 167 от 15.10.2008г. на Главния инспектор на 
Инспектората на ВСС бе извършена проверка на гражданска колегия, 
обхващаща периода 01.01.2007г. – 30.06.2008г.  

Видно от доклада на инспекторите, проверяващи гражданска 
колегия, е че работата на съдебната администрация като цяло в РС- Плевен 
е на добро ниво: качество на изпълнение на служебните задължения, 
спазване правилата на професионална етика и стандартите на обслужване 
на гражданите. Като цяло исковите производства са образувани и 
насрочвани своевременно. Отлагани са основателно за събиране на 
доказателства, призоваване на ответници, разпит на свидетели.  

Установеното забавяне при разглеждане на определени граждански 
дела е констатирано, че се дължи на 3 фактора: 

1.Отлагане на цели съдебни заседания, поради заболяване, 
ангажимент на съдията или непосочена конкретна причина, от което се 
налага извода, че заседанията не се поемат от друг съдия докладчик, като 
това рефлектира върху качеството на работата на гражданските съдии, за 
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което показател е ниския процент граждански дела по общия исков ред, 
приключили в разумния 3- месечен срок; 

2.Неконстатиране своевременно от съдията докладчик на 
нередовностите в исковата молба преди насрочване на делото, което води 
производството по делото да бъде оставено без движение; 

3.Практика на съдебните състави първо да призовават ответника чрез 
ДВ, и чак след публикацията да разпоредят назначаването на особен 
представител, което води до удължаване разглеждането на делото над 
разумния срок. 

За отстраняването на горепосочените слабости в Гражданска колегия 
са отправени от инспекторите следните препоръки: 

• да се създаде необходима организация по администриране на 
всички спрени граждански дела с конкретни мерки по всяко едно, с оглед 
възобновяване и насрочване в открито съдебно заседание: 

• свикване на общо събрание на съдиите за анализиране и 
обобщаване на практиката на съда по призоваване на ответници, чрез ДВ и 
назначаване на особен представител, с оглед икономия на процесуално 
време; 

• създаване на организация за преустановяване на неоснователно 
отлагане на цели съдебни заседания  и неуплътняване на графика им; 

• да се създаде регистър на съдебните решения по чл. 235, ал.5 
от ГПК, в сила от 01.03.2008г. 

През 2008г. беше извършена проверка от Инспектората към ВСС  за 
дейността на наказателна колегия при РС-Плевен през периода 01.01.2007 
до 30. 06.2008, която констатира, че за периода на проверката върнатите  за 
ново разглеждани от въззивна  инстанция дела са немалък брой. 

Основната причина за връщането на делата е  незаконосъобразността 
на съдебните актове, недостатъчен брой на събрани доказателства по тях 
или неправомерно  допускане на  такива, както  непълнота на мотивите. 

Като обективни причини са приели  натовареността на  районните 
съдии и липсата на достатъчен  брой зали в които да  заседават. 

Като субективна причина са приели лошата подготовка на съдебните 
заседания ,при което цели заседания се отлагат за продължителни  срокове   
от порядъка на четири до шест месеца. 

Бяха предложени от Инспектората към ВСС за дисциплинарни 
наказания седем съдии от наказателна колегия.От които двама са наказани 
с „Обръщане на внимание”, двама със „Забележка”, на двама 
дисциплинарните производства са прекратени като на един от съдиите не е 
решена дисциплинарната му преписка поради отсъствието му по болест. 

Препоръките, които бяха отправени  са да се осъществява 
ежемесечен контрол  относно произнасянето на съдебните актове,да се  
създаде по –добра организация по насрочване на наказателни дела с оглед 
стриктно спазване на разпоредбата на чл.252 от НПК, да се  създаде 
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организация в деловодството, даваща възможност за прегледност и 
бързина при осъществяване  на необходимите справки. 

Ръководството на съда счита, че следва стриктно да се спазват 
препоръките от извършената проверка, да се проявява нетърпимост към 
извършителите на дисциплинарни нарушения. Това действа 
дисциплиниращо върху магистратите и предотвратява извършването на 
нови нарушения,удовлетворява чувството за справедливост на останалите 
,които имат право да искат разграничаване. 

В края на 2007г., по предложение на административния ръководител 
на Окръжен съд гр. Русе бе образувано дисциплинарно дело № 14/07г 
срещу Росен Иванов Тодоров-административен ръководител-председател 
на РС-Бяла. ВСС с решение от 28.05.08г. по протокол № 21 наложи на 
Тодоров дисциплинарно наказание „ освобождаване от длъжност” като 
административен ръководител и като съдия . 

На основание чл.58 от Закона за съдебната власт се извърши 
комплексна проверка от Инспектората към Висшия съдебен съвет на 
Окръжен съд Русе и Районните съдилища  - в Русе и Бяла,  по наказателни 
дела за периода 1.01.2007 г. до 1.07.2008 г.  Констатациите от проверката 
са следните: Постигнатите резултати от съдиите от наказателното 
отделение на РОС са най-добрите за последните три години. Основна 
причина за това е срочността  за разглеждане на делата и традиционното 
високо качество на правораздаване. Наказателните дела са приключвали в 
инструктивните срокове. Значително е намален броят на съдебните 
заседания, като във всички случаи на отлагане са били налице обективни 
предпоставки. На безспорно високо ниво е и работата на администрацията 
на съда, което от своя страна също допринася за добрите резултат. 

На много добро ниво е и работата на на РРС. През отчетния период е 
налице процентно завишение на броя на делата, приключили до 3 месеца, 
спрямо общия брой свършени дела, както и на потвърдените съдебни 
актове, което е показател за за много добро ниво на работа  на отделните 
съдебни състави. 

На добро ниво е и работата на наказателните съдии в Беленски 
районен съд. Наблюдава се процентно увеличение на приключилите дела в 
3-месечен срок в сравнение с предходната година. 

За постигането на тези много добри резултати по наказателни дела от 
съдилищата от Русенския съдебен окръг, безспорна е заслугата на 
зам.председателя  на РОС и ръководител на наказателно отделение г-н 
Д.Любомиров По предложение на главния инспектор на Инспектората 
към ВСС и с оглед на това, че констатациите „говорят за висок 
професионализъм, образцово изпълнение на служебните задължения и 
високи нравствени качества” от страна на заместник Председателя на 
Русенския окръжен съд г-н Десислав С.Любомиров. е направено 
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предложение на основание чл.304, ал.2, от ЗСВ, във вр. с чл.303, ал.2, т.1 и 
ал.3, т.1 от ЗСВ,  за поощрение на същия. 

Висшия съдебен съвет с решение № 2/14.01.2009 г.  ПООЩРЯВА  
Десислав С. Любомиров заместник председател на Русенския окръжен съд 
с отличие ”СЛУЖЕБНА БЛАГОДАРНОСТ И ГРАМОТА”  И ПАРИЧНА 
НАГРАДА  на основание чл.303, ал.2, т.1 и чл.303, ал.3, т.1 от ЗСВ. 

Със заповед №136/1.09.08 г.на Инспектората към Висшия съдебен 
съвет бе извършена комплексна проверка по граждански дела на 
Окръжен съд Русе и Районен  съд Русе и Районен съд Бяла, за периода 
1.01.2007 г. до 1.07.2008 г. Констатациите от проверката са следните: 
Работата на Окр. съд Русе по образуването на гражданските дела е много 
добре организирана. Делата се насрочват ритмично с разумни интервали 
между заседанията. Изготвянето и постановяването на съдебните актове е 
в срок с малки изключения, които са изолиран случай. Практиката на 
съдиите в Окръжния съд гр. Русе по обезпечителните производства е 
съобразена с разпоредбите на закона. Работата на РОС като въззивна 
инстанция показва много добър резултат по отношение на приключване на 
делата. 

След обсъждане на констатациите при проверката проверяващите 
стигнаха до извода, че осъщественото ръководство от председателя и 
зам.председателите по граждански дела г-жа Н.Георгиева и г-жа С.Павлова 
е довело до добра организация на дейността на съда, а съдиите в РОС 
срочно и мотивирано изготвят съдебните актове. 
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ОТНОШЕНИЕ ПО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ЗАКОНА- ПРОБЛЕМИ, 
ПРИЧИНИ, ИЗВОДИ И КОНКРЕТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 

ПРОТИВОРЕЧИВА ПРАКТИКА 
 

 
От 01.03.08г. е в сила нов Граждански процесуален кодекс. По реда 

на този кодекс в Апелативния съд са разгледани по-голямата част от 
постъпилите частни жалби срещу определения на първоинстанционните 
съдилища. Образувани са малък брой дела против съдебни актове, 
постановени по искови молби, постъпили след 01.03.08г. Съдиите от 
Великотърновския апелативен съд в хода на работата констатират редица 
неудачни законодателни решения, които следва да се променят. При 
действието на чл.22 ал.2 от ГПК се установява невъзможността съдията 
сам да се отстрани в случаите, когато счита че има други обстоятелства, 
които пораждат основателни съмнения в неговото пристрастие. Следва да 
се предвиди възможност за самоотвод на съдията. Необходима е 
конкретизация в кои случаи следва да се прилагат правилата за 
производството пред първата инстанция във въззивното производство – 
чл.273 от ГПК. Не е определено в разпоредбата на чл.390 ал.2 от ГПК от 
кога следва да се чете едномесечния срок за предявяване на иска – дали от 
датата на постановяване на определението или от датата на влизането му в 
сила. 

Констатира се нужда от изменение на Закона за отнемане в полза 
на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност. Следва да се 
даде легално определение на понятието „имущество” и да се конкретизира 
начина на определяне на оценката на това имущество и към кой момент.  

В докладите на административните ръководители-председатели на 
Окръжен съд гр. В.Търново, гр. Габрово, гр. Ловеч и Плевен не е отразено 
има ли проблеми по приложението на закона в тези съдилища, както не се 
правят и предложения за промяна в законодателството. 

В доклада си за работата на съдилищата от съдебния регион на гр. 
Русе, административният ръководител сочи следните проблеми и 
предложения: 

 Честа причина за отлагане разглеждането на наказателни дела 
се оказва неявяването на защитниците, които не във всички случаи 
действат добросъвестно.Най-честите оправдания за неявяване в съдебно 
заседание са свързани със служебни ангажименти по други дела или с 
внезапно заболяване, възстановяването от което обикновено обхваща само 
дните около съдебното заседание.В тази връзка следва да се извърши 
законодателна промяна относно възможността да се заменя защитника за 
заседанията в които не се явява със служебен такъв или да се въведе в 
чл.98 от НПК задължение на самият защитник, в такива случаи да делегира 
правата които черпи от упълномощаването си на друг адвокат.По този 
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начин защитниците ще бъдат принудени да се съобразяват  не само със 
собствените си интереси и с интересите на клиентите си, но и с тези на 
обществото.В крайна сметка, последиците от поведението на защитника 
следва да настъпват само за защитаваният от него подсъдим, а не и за 
останалите участници в производството или за обществото като цяло.Само 
за сметка на подсъдимия следва да бъде лошо направеният от него избор 
на много зает адвокат или на такъв с крехко здраве, още повече, че 
предлаганите варианти за замяна на защитника биха гарантирали 
упражняване в пълнота на правото на защита. 

 
 През 2005г. влезе в сила Закона за отнемане в полза на 

държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, който 
поражда сериозни проблеми от процесуален и материалноправен характер. 
Преследваните от закона цели предполагат съществуването на значителен 
обществен интерес от образуваните по него съдебни производства, а 
свързаните с приложението му правни последици предпоставят точното и 
еднаквото му прилагане от съдилищата, което за съжаление е трудно 
постижимо предвид отсъствието на норми, съдържащи легални 
определения на използваните в него понятия. Законът не определя кой е 
периода по чл.4 съобразно който следва да се определи подлежащото на 
отнемане имущество ако не бъде доказан законен източник на вложените 
за придобиването му средства. Ако се изходи от нормата по чл.21, той 
следва да бъде рамките на периода на престъпна дейност, а съобразно 
становището на комисията по образуваните пред Русенския окръжен съд 
дела обект на проверката следва да бъде цялото имущество на лицето в 
рамките на 25-годишния давностен срок независимо от основанието за 
придобиването му. Редакцията на чл.10 дава основание за различно 
тълкуване и предпоставя възникването на противоречива съдебна практика 
в случаите на придобито имущество в режим на СИО в зависимост от това, 
какво следва да се разбира „под принос на другия съпруг за придобиването 
му”.  След влизане в сила на новия ГПК възникна колизия между нормите 
в двата закона, касаещи обезпечението на бъдещ иск. Съгласно чл.390, ал.2 
ГПК бъдещият иск следва да бъде предявен не по-късно от един месец от 
допускане на обезпечението, и при непредставяне на доказателства за 
предявяването му в този срок, съдът служебно отменя обезпечението. За 
разлика от това правило, ЗОПДИПНД задължава комисията да внесе 
мотивирано искане в съда след влизане в сила на осъдителна присъда по 
образуваното по някой от съставите по чл.3, ал.1 наказателно 
производство. Означава ли това, че комисията не е обвързана от срок за 
внасяне на искането и че съдът няма право да отмени обезпечението, макар 
то да не е направено в срока по чл.390, ал.2 ГПК от влизане на присъдата в 
сила, или следва да се прилагат правилата по ГПК /доколкото няма друго в 
специалния закон/. Тези въпроси, както и други, касаещи разпределението 
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на доказателствената тежест, допустимостта на използваните от страните 
доказателства и прочее, имащи значение за решаването на споровете, 
следва да намерят своето разрешение както чрез промяна в закона, така и 
по тълкувателен път. 

 
 Заповедното производство като своеобразно съкратено 

производство, по реда на което се създава съдебно изпълнително 
основание, е нов способ за съдебна защита на кредитора за определени 
по вид претенции. Приложението му  създава затруднения при 
прилагането му в практиката, дължащи се на специфичния му характер и 
създаването му като нов процесуален институт. То се развива по 
уредените в Глава тридесет и седма правила и изчерпателно урежда 
защитата на длъжника против издадената заповед за изпълнение. 
Възражението пред въззивния съд представлява предоставен на 
длъжника извънреден способ за оспорване на вземането, когато е бил 
лишен от тази възможност поради осъществяване на някое от 
основанията по чл.423, ал.1 ГПК. Законът изчерпателно регламентира 
основанията за възникване на правото да се подаде възражение, както и 
последиците при уважаването му, но не съдържа процесуални  правила за 
разглеждането му и обжалваемостта на акта, с който той се произнася по 
възражението и подадените с него частни жалби по чл.413,ал.1 и чл.419, 
ал.1 ГПК. Налице е непълнота, която следва да се отстрани чрез 
законодателна промяна, а не чрез тълкуване и аналогия на правото, както 
поради специфичния характер на производството, така и с оглед 
обезпечаване равнопоставеността на страните в него. 
 

 Новият ГПК съдържа нова правна уредба на съдебното 
изпълнение, която като цялост е насочена към ускоряване на 
производството и ограничаване на възможността за шиканиране на 
процеса чрез неоснователно обжалване на извършените изпълнителни 
действия от страна на длъжника и трети за изпълнението лица. За 
постигане на тази цел законът и изчерпателно определя основанията и 
страните, легитимирани да обжалват действията на съдебния изпълнител, 
поради което извън хипотезите по чл.435 ГПК обжалването им е 
недопустимо. Нормата е от императивен характер, следва да се прилага 
стриктно и нарушаването й може да доведе до постановяването на 
нищожен съдебен акт. При внимателния й прочит обаче прозира 
нарушаване на принципа за равнопоставеност на страните в 
изпълнението, породено от лишаването на длъжника от право на жалба в 
случаите на извършване на изпълнителни действия при спряно 
изпълнение или възникване на някое от основанията за прекратяването 
му, за разлика от взискателя, който може да обжалва действията на съдия 
изпълнителя в тези хипотези. Правото на длъжника да оспори чрез иск 
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изпълнението не може да се определи като подходяща форма на защита в 
случай на незаконни изпълнителни действия предвид продължителността 
на исковото производство и разноските, които той следва да понесе. 
Затова считам, че правилата по обжалване действията на съдебния 
изпълнител следва да се променят, като се даде право и на длъжника да 
оспори чрез жалба в производството по чл.435 ГПК извършваното срещу 
него принудително изпълнение в нарушение на правилата по чл.432 и 
чл.433 ГПК. 
 

 На Окръжния съд е възложено задължението за проверка 
редовността и допустимостта на подадените касационни жалби против 
постановените от него въззивни решения по граждански дела. Макар 
Конституцията да гарантира триинстанционното производство по този 
вид дела, с новия процесуален закон касационното обжалване беше 
уредено като факултативно – само в случай, че то е допустимо съобразно 
критериите по чл.280, ал.3 ГПК. В производството по чл.285 ГПК се 
натъкнахме на противоречива съдебна практика на гражданските 
отделения на ВКС, касаеща съдържанието на изложението на 
основанията за допускане на касационно обжалване и необходимостта от 
прилагане на цитираните в него решения в случаите по чл.280, ал.1, т.т.1 
и 2 ГПК. Някои отделения връщаха жалбите като нередовни, за да се 
посочи конкретния материалноправен или процесуален въпрос, по който 
въззивния съд се е произнесъл в обжалваното решение, и изискваха 
прилагането на цитираните в изложението решения, макар те да са 
постановени от същия съд.  Макар това да засяга движението на делата,  
противоречието следва да се преодолее по тълкувателен път и чрез 
промяна в законодателството. Проверката за допустимост на 
касационното обжалване е ново производство, непознато за правната ни 
система, породи противоречива практика между съставите на съда, който 
следваше да я осъществи, и на практика лиши страните от една 
инстанция предвид големия брой върнати от ВКС дела, по които не е 
допуснато касационно обжалване на процесуално основание. С 
въвеждането на критериите за допустимост на касационното обжалване 
страните бяха задължени да цитират конкретни решения на ВКС и 
другите съдилища, макар че  съдебна практика на ВКС не се изчерпва с 
публикуваната, която е била обект на предварителен подбор от авторите 
на годишните сборници и редакционната колегия на Бюлетина на ВКС 
/който излиза с една година закъснение/, а тази на другите съдилища – 
неизвестна поради отсъствие на система за обявяване и съхранение за 
неограничен брой потребители.   
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 Основните проблеми в работата на съдиите, разглеждащи 
търговски дела през отчетния период са свързани с приложението на 
ГПК и въведените с него нови институти.  

Проблемите са много и от различно естество, но същите се 
преодоляват чрез обсъждане между съдиите и уеднаквяване на 
практиката им. Има обаче и въпроси, за които няма даден отговор в 
кодекса. Например - защитата срещу неприсъствено решение. Липсват 
каквато и да е уредба на производството по отмяна на неприсъствено 
решение , реда за разглеждане на молбата от въззивния съд. Следва ли са 
се прилага по аналогия производството по отмяна по чл.307 ГПК? 

Новата процесуална материя предполага обучение на съдиите-на 
зонално или национално ниво, тъй като същите следва да са на висотата 
да отговорят на новите изисквания и предизвикателства.  

Трудности има и с прилагането на разпоредбите за връчване на 
документи в държави-членки на Европейския съюз.   

Като проблем в работата по търговските дела и в частност по делата 
по жалбите срещу откази на длъжностни лица по регистрация - чл.25 ЗТР 
се очертава неизпълнението от страна на Агенция по вписвания на 
задължението да изпрати незабавно в съда цялата преписка, съдържаща 
жалбата и приложенията към нея, както и заявлението с всички негови 
приложения. Има тенденция в съда да се изпраща не пълната преписка, а 
произволно избрани документи от нея. Това налага след постъпване на 
жалбата в съда и образуване на делото, да се изисква от Агенцията и от 
жалбоподателя да попълват документацията, да представят доказателства 
кога е връчен отказа, кога е подадена жалбата, което удължава срока на 
приключване на делото. В тази връзка следва Министерство на 
правосъдието да даде указания на Агенция по вписвания да изпращат 
срочно и пълнота преписките по постъпилите жалби срещу постановените 
откази на длъжностните лица по регистрация.  

Противоречивата съдебна практика като проблем в Русенския 
Районен съд  се свързва с производството по гл.27 от НПК – “Съкратено 
съдебно следствие в производството пред първата инстанция”. Спорът се 
състоеше в това дали съдът е длъжен при поискване на подсъдимия да 
гледа делото по реда на тази процедура или има възможност да откаже. 
При вторият вариант  възниква и въпроса при какви условия. Част от 
наказателните състави  приемаха, че при поискване съдът е длъжен да 
разгледа делото по специалния ред, а друга част – отказваха. 
Председателят на ОС-Русе счита, видно от доклада му, че въпросът не се 
разреши и с измененията и допълненията на НПК (ДВ бр.106/2008г.) – 
новата ал.2 на чл.370 от НПК задължава съда при искане от подсъдимия да 
пристъпи към предварително изслушване, а не му вменява в задължение 
във всички случаи да постанови някое от определенията по чл.372 ал.3 или 
ал.4 от НПК. В този смисъл отново съществува спор, а оттам и 
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противоречива практика по въпроса може ли съдът да откаже и при какви 
условия разглеждане на делото по реда на гл.27 от НПК. Огромното 
практическо значение е свързано със задължителното приложение на чл.55 
от НК в хипотезата на чл.372 ал.4  вр.чл.373 ал.2 от НПК. Защото е 
недопустимо по отношение на различни обвиняеми при формално едни и 
същи условия въпросът да се разрешава по различен начин. В такива 
случаи обвиненията в субективизъм биха били основателни и със 
сигурност не се постига ефекта на укрепване на доверието в съдебната 
система. В този смисъл е необходимо по законодателен път изрично и 
недвусмислено този въпрос да бъде разрешен или поне Върховният 
Касационен съд да приеме тълкувателно решение. Отделно от това, може 
би е най-правилно гл.27 от НПК да бъде отменена по следните причини:  

   
1. Задължителното приложение на чл.55 от НК – налагане на 

наказание под минимума - (в хипотезата на чл.372 ал.4  вр.чл.373 ал.2 от 
НПК) особено по отношение на лица с много висока степен на обществена 
опасност и за извършители на престъпления, по които нашето общество е 
особено чувствително (ПТП с множество увреждания  или смърт, 
престъпления против личността, разпространение на наркотични вещества, 
грабежи и пр.) води до обезверяване на  гражданите в правосъдието и  
накърняване на чувството за справедливост. По този начин на практика е 
възможно извършителите на най-тежките и брутални престъпления дори 
да получават и условни наказания 

2. До голяма степен се обезсмисля институтът на решаване на делото 
със споразумение(гл.29 от НПК). Парадоксалното е, че при съкратеното 
съдебно следствие деецът не е длъжен да възстанови причинените  
имуществени вреди и съдът е длъжен да приложи чл.55 от НК, докато при  
сключване на споразумение деецът е длъжен да ги възстанови в пълен 
размер, а съдът може да приложи чл.55 от НК. По този начин пак се 
накърнява всякаква справедливост. 

3. Като последица от това се накърняват в максимална степен 
правата на пострадалите от престъпленията, които вместо веднага да им 
бъдат възстановени имуществените вреди (както е при споразуменията) са 
принудени да участват в наказателния процес като граждански ищци или 
да водят отделно гражданско дело (както е при съкратеното съдебно 
следствие) с всички произтичащи за тях неблагоприятни последици – 
допълнителни разходи, формализъм и загуба на време. 

4. Интересно е при това положение (със задължителното приложение 
на чл.55 от НК) как следва да се интерпретира въпросът с генералната 
превенция по чл.36 т.3 от НК. При положение, че чл.55 от НК от 
изключение се превръща в правило, не е ясно точно как се “въздейства 
възпитателно и предупредително върху другите членове на обществото”. 

 184



На практика това води до създаване на чувство за безнаказаност в 
потенциалните извършители на престъпления. 

5. На последно място, но не и по значение е факта, че по този начин 
се въздейства и демотивиращо в работата на органите на досъдебното 
производство.  

Така например по основните състави на престъплението подкуп по 
чл.301 от НК, което е може би най-болезненият проблем за нашето 
общество предвидените наказания са без специален минимум, което 
означава, че при съкратено съдебно следствие във варианта по чл.372 ал.4 
вр. чл.373 ал.2 от НПК, а оттам като последица и задължителното 
приложение на чл.55 от НК – единствената възможност за съда е да 
наложи наказание пробация, а не дори и  “условно” лишаване от свобода. 

 По изложените съображения председателят на ОС-Русе счита, 
че по никакъв начин не могат да оправдаят основните мотиви за създаване 
на института на съкратеното съдебно следствие – бърз и евтин наказателен 
процес и разтоварване на съдиите( каквото и да означава това ) и е 
наложително незабавна отмяна на гл.27 от НПК. Всичко това до голяма 
степен създава и засилва недоверието в съдилищата – в частност и напълно 
необосновани обвинения в корупция, защото гражданите считат, че 
съдиите защитават единствено  подсъдимите, бонифицирайки ги с едни 
изключително леки наказания.  
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СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 
 
Окръжен съд - Велико Търново се помещава в сградата на Съдебна 

палата, въведена в експлоатация през 1977 год. В нея се помещават също 
Апелативен съд - В. Търново /тавански етаж/, Районен съд - В. Търново 
/втори етаж/ и Прокуратурата, която заема кабинетите на последния 
/четвърти/ етаж.  

В сграда № 2 на ул. „Цанко Церковски” №40 са настанени ОЗ 
„Охрана”, Регионална дирекция „Служби по вписванията” - В. Търново, 
деловодството на Районна прокуратура - В. Търново  и Съдебно-
изпълнителната служба към ВТРС. За парцела, на който е разположена 
сградата тече процедура, с възложител Министерство на правосъдието, по 
изготвяне идеен и работен проект за изграждане на Съдебна палата - 
корпус 2. 

През 2008 год. бяха извършени текущи ремонти, средствата за които 
бяха предварително планирани и се финансираха от бюджета на Окръжен 
съд - Велико Търново.  

Извършени бяха и наложителни аварийни ремонти, както следва: 
- Авариен ремонт на отоплителната инсталация в съдебната палата 

на ул. „В. Левски”, №16.  
- Текущ ремонт на водопроводната инсталация на Съдебна палата - 

гр. Велико Търново 
През месец ноември 2008 година на основание Заповед № ЛС-04-

814/29.10.2007 год. на Министъра на правосъдието, след проведена 
процедура по реда на НВМОП беше подписан договор с избрания 
изпълнител и започна подмяната на старата дървена дограма и  доставка и 
монтаж  на  нова, изпълнена от  PVC – профили за сградата на съдебната 
палата. В рамките на отпуснатите средства са подменени общо 212 
прозорци от различни размери на съдебната сграда и са изпълнени 
довършителните работи по оформяне на отворите след монтажа.  

През 2009 г.  е необходимо да се извършат ремонти на следните 
обекти в съдебната палата:   

- Изработка и монтаж на дограма - прозорци с размер 150/240 см - бр. 
9 и прозорци с размер 70/120 см - бр. 14; 

- Довършителни дейности за оформяне на отворите след монтажа - с 
оставащите за изпълнение 292.20 линейни метра;  

- Ремонт в кабинетите на съдии и служители, които не са боядисвани 
от 10 години.; 

 - Необходим е спешен ремонт на съдебни зали №11 и №8 на 
окръжен съд. В същите са повредени окачения таван, част от ламперията и 
частично е повредена настилката от ламиниран паркет на подиума. В зали 
№7 и №8 не са премахнати гипсовите пана, поради което при ремонта на 
залите следва да се предвидят средства за демонтажа им. 
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 През 2008 г. чрез преминаване към постоянна свързаност към 
сървърите на интернет доставчика на ОС-В.Търново, дистанционната 
поддръжка на деловодния софтуер АСУД и софтуера за телефонната 
централа бе улеснена.  През 2008 г. вече всички съдебни зали са 
оборудвани с аудиозапис на разглежданите дела. -  С доставката от 
Американската агенция за международно развитие през 2008 г. на 
печатащо устройство, както и закупената копирна машина „Canon” съдът е 
обезпечен с такава техника. Разширена бе съществуващата компютърна 
мрежа и нейното оборудване с допълнителна комуникационна техника. С 
включването на новите 22 работни точки, общо всички работни  точки за 
окръжен съд станаха 110. 

Закупени са два броя сървъри, на които изцяло се изнесе деловодния 
софтуер и базата с електронната папка, което разтовари останалите шест 
работни сървъра от деловодната система и доведе до повишаване на 
бързодействието на информационната система за движение на делата.  

- Общо всички компютърни работни места  в окръжен съд Велико 
Търново са 75. През годината част от компютърните работни места бяха 
дооборудвани с допълнителна системна памет и с нови LCD екрани, което 
даде възможност за визуализация на две програми едновременно, с които 
да се работи. В залите мониторите също бяха подменени с LCD, които 
направиха по-естетични съдебните зали и доведоха до по-голяма 
функционалност при воденето на протокола.    

- През есента на 2008 година бяха предоставени от Висш съдебен 
съвет два броя мобилни компютри, които могат да се използват при 
разглеждане на дела извън съдебната палата в различни социални 
заведения.   

 -За по-ефективното използване на съществуващата презентационна 
техника беше закупен преносим екран с размери   155 х 155 см., което 
направи техниката мобилна и даде възможност същата да се използва във 
всички зали на съдебната палата от всички институции. 

- В изпълнение на решение на ВСС за изпълнение на задълженията 
на съдилищата по чл. 64 от ЗСВ от месец март 2008 г., на страницата на 
окръжен съд започна  публикуване по месеци на изготвените съдебни 
актове при спазване на изискванията на Закона за защита на личните 
данни. На интернет страницата има разкрита секция «бюлетин на съда» с 
ежемесечна информация за делата с обществен интерес, внесените 
обвинителни актове от окръжна прокуратура и график на насрочените 
дела.  

- В своята работа магистрати и служители са обезпечени с правно-
информационните системи СИЕЛА – право, процедури, счетоводство, 
практика и АПИС, от който съдът разполага с абонаменти за модулите 
право, процедури и практика. До тези информационни системи могат да 
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имат достъп граждани и адвокати, използвайки компютрите в стаята за 
четене на дела.  

- От средата на годината в съда е внедрен софтуер за управление на 
складовите наличности, с което се улеснява контрола по доставката и 
разходването на материалите по направления на разхода и по материално-
отговорни лица. 

- За нуждите на съда след разрешение от Висш съдебен съвет бе 
закупен лек автомобил Ситроен С5 на стойност 36 000. Наличният 
автомобил Форд Фокус беше безвъзмездно предаден за ползване на 
районен съд град Велико Търново. 

През 2009 г. по отношение на технологичното, програмно и  
информационно оборудване на Окръжен съд В.Търново се предвижда: 

- обезпечаване на всички компютърни системи с непрекъсваеми 
токозахранващи устройства. Към момента е необходимо закупуването на  
23 UPS за да се подсигурят компютърните работни места и да се осигури 
защита не само срещу токови удари, но и срещу загуба на информация. 

 - Инсталиране на информационни табла пред всяка зала и едно във 
фоайето на входа на съдебната палата, които да улеснят гражданите в 
тяхното участие в съдебния процес.  

- Необходимо е оборудване на компютърно работно място в секретно 
деловодство, на което ще се изготвят необходимите секретни материали. 
Това работно място няма да бъде включено в мрежата на съда, а ще 
функционира самостоятелно съгласно изискванията на Закона за защита на 
класифицираната информация. 

- Особено належаща е разработката на електронен модул в Интернет 
страницата на съда, създаващ връзка между деловодната система и 
интернет страницата за предоставяне на електронни услуги, съответно 
справка през интернет за хода на делото, справка за насрочени заседания, 
на изготвен съдебен акт и др. Към този модул следва да се разработи и 
програма, която автоматично да заличава личните данни от съдебните 
актове, след което същите да бъдат публикувани на интернет страницата, 
без участието на съдебни секретари, деловодители и системни 
администратори. 

- За прехвърлянето между районните и окръжния съд на електронния 
вариант на делата е необходимо да бъде разработена и внедрена 
двустранна софтуерна връзка между използваните програмни продукти за 
движение на делата: този на „Латона България” АД и „Информационно 
обслужване” АД. Тъй като към настоящия момент в съдебния район на 
окръжния съд не се работи с единна деловодна програма, това прави 
невъзможно прехвърлянето на електронното досие  между съответните 
инстанции. 

Във всички районни съдилища от В.Търновски съдебен окръг са 
въведени автоматизирани системи за управление на делата, които са 
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основа за реализиране на бързо и прозрачно правораздаване. Създадени са 
интернет страници, където се публикуват съдебните актове. РС-
Г.Оряховица след завършване на пристройката  няма проблеми от битов 
характер. През 2008 г. започна строежа и на съдебната палата в град 
Павликени. Продължи и работата по отношение на съда в град Елена, 
където бе извършен ремонт на покрива и се подготвят документи за 
цялостна реконструкция, като това е последната съдебна палата от окръга, 
която се нуждае от нашето внимание. Сградата, в която е настанен РС-
Свищов е добра, но с оглед обстоятелството, че там е настанена и 
прокуратурата, започва да се чувства пренаселеност след последните 
увеличения на щатовете. 

През 2008 година в сградата, в която се помещава Окръжен съд-
Габрово, заедно с Районен съд Габрово и Окръжна и Районна 
прокуратури-Габрово, бяха извършени някои неотложни ремонтни 
дейности. Със средства на МП бе извършен основен ремонт, като 
остарялата ел.инсталация/изградена през 1962-63 година/ бе  дублирана с 
изграждането на нова силова ел.инсталация. С бюджетни средства бе 
извършен и ремонт на покрива - нанасяне на ново противокорозионно и 
водоустойчиво покритие на покривната метална конструкция, както и 
подмяна на гръмоотвеждащата инсталация с нова. Необходимо е и 
закупуване на стълбищно подемно устройство за придвижване на 
инвалиди до по-горните етажи на сградата, като такъв достъп е осигурен 
само до партерния етаж и габарита на асансьорите не позволява 
вместването на инвалидна количка.          Проблем от 
материален характер се явява и недостигът на физическо пространство в 
сградата с оглед непр къснато повишаващите се нормативни изисквания 
за: минимална площ на работните места в помещенията, заемани от съдии 
и съдебни служители; осигуряване на отделни помещения за съхраняване 
на класифицирана информация; осигуряване на отделни помещения за 
задържани и конвоирани/принудително доведени/ по делата лица, 
помещения за свиждания, за срещи с адвокати, стаи за адвокати,  отделни 
санитарни възли и пр. други изисквания. Сградата не отговаря на тези 
изисквания и няма възможност да бъде пригодена, без пристрояване, 
надстрояване или осигуряване на други сгради за част от обитаващите я 
органи на съдебната власт/каквато отделна сграда бе осигурена за 
административния съд/. И след преместването на административния съд 
горепосочените проблеми остават нерешени, тъй като част от помещенията 
на партерния етаж бяха заети от ОЗ”Охрана”-Габрово по разпореждане на 
МП. 

е

 

 За подобряването на техническото оборудване в съда през 2008 
година бяха закупени 4 броя компютри TERABYTE PRO, 18 монитора TFT 
17”, Switch NETGEAR 48 ports, UPS Compact Smart 2000 V A, скенер Еpson 
– GT 1500 ADF. Със закупената техника бе извършена пълна подмяна на 
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остарелите компютърни конфигурации. През м.октомври 2008 година на 
съда бяха предоставени и два преносими компютри. Беше решен и 
проблема с остарелите три копирни машини, въведени в експлоатация през 
2001 и 2002 година, които непрекъснато показваха дефекти и тяхното 
отремонтирване бе финансово неизгодно. Във връзка с това през 2008 
година бяха закупени два броя цифров копир, мрежов принтер, скенер 
“Ксерокс Work Centre 5230”. 
 Изложеното по-горе относно съдебната сграда се отнася и до 
Районен съд –Габрово като през отчетната година е извършен частичен 
ремонт на отделни помещения и са пребоядисани коридорите. Всички 
помещения са подходящо оборудвани. 

През юли 2008 година с целево отпуснати бюджетни  средства е 
закупена на техника за нуждите на съда. В резултат на оптималното 
усвояване на средствата съдът вече има:  

Нов сървър с достатъчно изчислителни ресурси и дисков обем за 
съхраняване на данни, конфигуриран за максимална защита на достъпа до 
данни и надеждното им съхранение.Копирна машина с параметри, 
позволяващи да поеме повишените изисквания към натовареност, 
надеждност, и не на последно място с достатъчно евтини консумативи за 
едно копие.Пет нови мрежови принтера с дуплекс печат, също с доста 
евтин консуматив, улесняващ много ежедневната работа в деловодството, 
архива и в канцелариите на секретар-протоколистките т.е. на местата с 
най-голямо ежедневно натоварване и нужда от бърз, качествен и надежден 
печат. Нова учрежденска цифрова телефонна централа с достатъчен 
капацитет от външни и най-вече вътрешни линии, позволяваща по-
ефективно и гъвкаво използване на наличните външни телефонни постове, 
както и лесно и бързо  преконфигуриране и настройки на вътрешните 
постове, свързани с налагане на ограничения за набиране на телефонни 
номера и др. 

През ноември 2008г.   е закупена допълнително следната техника: 
Четири броя персонални лазерни принтери с вграден дуплекс печат. 

Непрекъсваемо токозахранващо устройство (UPS)  - за защита от токови 
удар и внезапно прекъсване на захранващото напрежение и осигуряване на 
нормална работа на новозакупения сървър. Допълнителни монитори за 
съдебните зали и за системният администратор. Ново многофункционално 
устройство (факс / копир / скенер / принтер) за съдебният администратор. 
Една нова компютърна конфигурация (компютър с монитор) – за резервна. 
На доставените през месец май 2007г. по проект „ФАР 2004” 37бр. 
компютърни конфигурации са с изтекла гаранция през юни 2008г. и вече 
има случаи на проява на засега дребни проблеми и дефекти. Съответно 
необходимо количество консумативи – тонери и тонер - касети за 
новозакупените и старите копирни машини и лазерни принтери, с 
тенденция да има наличност от тях поне до юни - юли 2009г. 
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С част от закупената техника районния съд вече доби “техническа 
автономност” спрямо окръжния съд/отделен сървър, телефонна централа и 
пр./ 

В сградата на Районен съд – Севлиево се помещават и Районна 
прокуратура, банков офис и службата по вписванията. Залите и службите 
на Районен съд  са разположени на трите етажа на сградата, а Районна 
прокуратура заема част от първи етаж. 

През изтеклата година охраната на съдебната палата през деня се е 
осъществявала изцяло от Областно звено ”Охрана” Габрово и служба СОТ. 

През 2008 г. са одобрени средства за капиталови разходи за монтаж 
на допълнителни решетки в помещенията за задържани и обособяване на 
помещения за охраната.Монтирана е автоматизирана система за контрол 
на достъпа /бариера/ по линията на тротоара с цел недопускане паркиране 
на автомобили на граждани в зоната за сигурност от запад и север на 
съдебната палата. 

Архитектурната среда около съдебната палата не е пригодна за 
достъп на хора с увреждания и е необходимо изграждане на платформа за 
придвижване до първи етаж на съдебната палата. През 2008 г. са 
предприети действия  за издаване на разрешение за изграждане на 
съоръжението. Разрешението е забавено поради грешка в кадастралната 
карта на града и необходимостта от провеждане на процедура по 
установяване на регулационна линия между имотите около съдебната 
палата. Предстои разработването на проект за изграждане на рампа на 
открито. Към този момент въпреки положените усилия не е постигнат 
желаният резултат. 

В съдебната палата няма специално устроен санитарен възел за хора 
в инвалидни колички. Едно от помещенията на първи етаж може да бъде 
преустроено за тази цел, за което ще бъде необходимо допълнително 
финансиране. 
 Необходими са допълнителни средства и за обособяване на зона за 
сигурност с контролиран достъп за съдии и прокурори на етаж III на 
съдебната палата чрез монтиране на лека конструкция и врати с магнитен 
достъп. 

В съда е изградена регистратура за класифицирана информация. 
През м.декември 2008 г. е извършена проверка на регистратурата за 
изпълнение на изискванията за защита на класифицираната информация и 
получаване на уникален идентификационен номер от ДКСИ.  

Въпреки доброто оборудване на работните помещения и съдебните 
зали в съда е належащо закупуването на висококапацитетна копирна 
машина, тъй като тази, която е в наличност в служба “деловодство” е 
започнала да проявява дефекти и повреди, поправката е свързана със 
закупуването на скъпи части, което не е рентабилно, а тези повреди 
забавят и понякога правят невъзможно копирането и принтирането 
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През 2008 година е монтирана нова телефонна централа. С 
въвеждането й в експлоатация гражданите и страните по делата могат да се 
свържат с канцелариите и да получат интересуващата ги информация.  
 Районен съд – Дряново се помещава в двуетажна масивна сграда на 
улица “Бачо Киро” № 21. Сградата е актувана като държавна публична 
собственост с Акт № 518/31.07.2003 година на Областен управител гр. 
Габрово. През 2003 година бе извършен ремонт на външната фасада, 
покрив и прилежащ терен на сградата на Районен съд - Дряново, по Проект 
“Красива България”, като ремонтът включи – ремонт на покрив, 
изкърпване на мазилки, бояджийски работи по фасади и дограма, 
тенекеджийски работи и благоустрояване. Но проблемите са други, някои 
от които са частично решени през предходните две години,  други остават 
нерешени. 

В сградата е затруднен е достъпът на хора с увреждания до 
правораздаване поради недостъпността на архитектурата на съдебната 
палата. За изпълнение на предписанията на Закона за интеграция на хората 
с увреждания, Закона за защита срещу дискриминацията, Закона за 
устройство на територията и Наредба № 6 за изграждане на достъпна среда 
в урбанизираните територии следва да се осигури достъпност на съдебната 
палата и да се предприемат мерки за адаптирането на физическата среда 
към нуждите на хора с увреждания с изграждане на платформа за 
придвижване до първи етаж на съдебната палата. 

При строителството на сградата е била изградена ел. инсталация с 
токов кръг единствено за осветление, като такъв за ел. захранване на 
инсталационните контакти не е съществувал. През годините, инцидентно, 
съобразно конкретни нужди, са изграждани разклонения за захранване на 
инсталационни контакти за захранване на ел. уредите, работещи в съда, 
като захранване на същите е служел токовият кръг от ел. инсталацията на 
осветлението, което е в противоречие с нормативните изисквания. Горното 
бе основание да бъде направено искане до Висш съдебен съвет бъде 
актуализирана /увеличена/ бюджетната сметка за година – 2007 год. по § 
1030 – текущ ремонт, което бе одобрено с Решение от Протокол № 
39/14.11.2007 год. на Висш съдебен съвет. В последствие са извършени 
строително-ремонтни дейности - подмяна и доизграждане на ел. 
инсталацията в Районен съд – Дряново.  

Кабинетите на съдиите и на съдебния изпълнител са оборудвани с 
подходящо обзавеждане. И през 2008 г. е останал нерешен единствено 
проблема относно обзавеждането на канцеларията, която се ползва от 
секретаря на Съдебно – изпълнителната служба и особено наложително на 
съдебната зала, тъй като оборудването в същите е морално остаряло. В 
сградата е съществувал и проблем с износената във времето отоплителна 
инсталация, която се е нуждаела от обновяване, подмяна на подгряващия 
котел, с доставянето и монтирането на нов котел. В края на 2007 година са 
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отпуснати средства от Министерство на правосъдието капиталови средства 
за неотложни ремонти и е сключен договор за ремонт и преустройство на 
котелно стопанство и тръбна мрежа в сградата на съда. През 2008 г. тези 
мероприятия са изпълнени. Монтираният нов котел е автоматизиран и 
енергоспестяващ, с лесно обслужване.През месец декември 2008 г. е 
извършен и  текущ ремонт на архив, санитарен възел, покрив и приземни 
помещения. Горното се е наложило, тъй като в архива е установена влага. 
Освободени са и две помещения, които могат да бъдат използвани за 
съхранение на инвентар, резервно оборудване и пр. Едното помещение е 
предоставено за ползване на Дряновска районна прокуратура по тяхно 
искане.              

Във връзка с осъществяване на дейността в Районен съд – гр. 
Дряново обаче е най - наложително да се извърши пристрояване на 
съществуващата съдебна сграда, изразяващо се в изграждането на втора 
съдебна зала и канцеларии за съдебната администрация.Съображенията на 
за това са следните: 

На първия етаж са разположени следните помещения – съдебна зала, 
кабинет на съдия – изпълнител, канцелария на СИС и WC. 
Съществуващата една съдебна зала към настоящия момент е недостатъчна 
да задоволи нуждите на съда. В залата се заседава всекидневно. 
Увеличеният брой на откритите заседания обаче предполага изчакване 
между съдиите, съобразяване със заетостта на залата и би могло да доведе 
до неспазване на предвидените в процесуалните закони срокове за 
разглеждане на делата. На втория етаж са разположени следните 
помещения – кабинет на председателя, кабинет на районния съдия, 
помещение, в което се помещават административният секретар и главният 
счетоводител и канцелария. В останалите три помещения се помещават – 
Районна прокуратура – Дряново и Служба по вписванията. Помещението, 
в което се намират административният секретар и главният счетоводител е 
с изключително малка площ и недостатъчно за обособяването на две 
работни места. Горното затруднява служителите при изпълнение на 
задълженията им. Още по - непоносимо е положението в канцеларията на 
съда. Там върху изключително малка площ са разположени пет работни 
места – двама съдебни деловодители, съдебен архивар и двама съдебни 
секретар – протоколисти. В същото помещение се приемат молбите на 
гражданите за издаване на свидетелства за съдимост, за удостоверения, 
преписи от документи и т.н. В същото помещение адвокатите и страните 
по делата се запознават със същите, тъй като в Районен съд – Дряново е 
невъзможно да се обособи адвокатска стая. Към настоящия момент с оглед 
съществуващото физическо пространство в сградата на Районен съд – 
Дряново е невъзможно обособяването на работни места за откритите 
щатни бройки. 
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В края на 2007 година бяха отпуснати средства от Министерство на 
правосъдието - капиталови средства за неотложни ремонти и бе сключен 
договор за проектиране на обект “Пристройка за разширение на сградата 
на Районен съд – Дряново”. Горното би довело до оптимизиране, както на 
работата, свързана с управление на делопотока, така и до повишаване на 
качеството на обслужване на гражданите. През 2008 г. проектирането на 
обект “Пристройка за разширение на сградата на Районен съд – Дряново” е 
извършено от архитект Малаков. За съжаление, след проведените до 
момента два експертни съвета в Министерство на правосъдието проектът 
не е приет, предвид наличието на множество възражения по изпълнението 
от специалистите на министерството и представителите на Главна 
дирекция “Охрана”. Предстои попълване на празнотите в проекта и 
провеждане на следващ експертен съвет за одобряването му.      
 Техническото оборудване в съда е на добро ниво, но в доклада се 
предлага закупуване на нови компютърни конфигурации и 12 UPS 
устройства. 

Сградата на Районен съд – Трявна се намира  в центъра на 
гр.Трявна, като в нея се  помещават Районна прокуратура – Трявна  и 
Службата по вписванията.  През изтеклата година охраната на съдебната 
сграда през деня се е осъществявала изцяло от Областно звено ”Охрана” 
гр.Габрово, а през нощта и в почивните и празничните дни от СОТ.   

Районен съд – Трявна разполага с достатъчно  помещения в сградата 
си, които осигуряват добри условия на работа на съдите и съдебните 
служители. Съществуващите проблеми са следните: Няма възможност в 
момента за осигуряване достъп на хора с увреждания до първи етаж на 
сградата, поради голямата денивелация, като е налице необходимост за 
преодоляването й чрез  изграждане на асансьор, който да осигури такъв 
достъп. За това са предприети необходимите действия пред МП за 
отпускане на средства на базата на предварителни проучвания. Първият 
етаж на сградата е строен през1933година. Дограмата на прозорците е в 
много лошо състояние, тъй като същите не се затварят и при силен вятър 
се отварят, което води непрекъснато до смущаване на СОТ-а  на първият 
етаж. Наложителна е смяната на дограмата на целия първи етаж с нова. 

Съдът разполага със сравнително  добро техническо оборудване, с 
изключение на това, че няма UPS за два  сървъра, за което ще са 
необходими средства. Все още няма и климатици за всички помещения, в 
които работят съдебните служители. 

Окръжният 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, Звено „Охрана” при Дирекция „Съдебна охрана” на 
Министерство на правосъдието, Служба по вписванията – звено на 
Агенцията по вписванията, с допълнително помещение и за служителите 
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на Единния търговски регистър, Регионалният административен съд – 
Ловеч, като последната институция се предполага, че ще се помещава в 
Съдебната палата поне още две години. На този етап при непълен състав 
на Окръжния съд всеки съдия е в самостоятелен кабинет. При завръщане 
на колежките, които са в отпуск по майчинство, ще се наложи някои от 
колегите да са по двама. Служителите са по двама в стая, всички съдии и 
служители разполагат с компютри за осъществяване на своята дейност. 

През годината беше подменен компютъра на един съдия . Бяха 
закупени и инсталирани 3 броя непрекъсваеми токозахранващи устройства 
– UPS, монтирани в сървърното помещение. Беше извършено 
самостоятелно трипроводно силово окабеляване на сървърното 
помещение, на което бе извършен и ремонт на пода, с което почти напълно 
са изпълнени задължителните условия за сървърни помещения. Беше 
закупен нов сървър, който да заработи като втори и да подсигури 
сигурността на работа на мрежата и предостави допълнителна 
функционалност. 

През изтеклата година беше доставено звукозаписно оборудване за 
една от съдебните зали, с помощта на което се извършва звукозапис на 
съдебните заседания, което от своя страна довежда до подобряване на 
протоколирането. 

От ВСС бяха предоставени два броя преносими компютри за 
нуждите на съда. 

Бяха закупени една мултифункционална машина и 4 броя принтери, 
с които бяха подменени стари такива. 

Беше закупена и голяма копирна машина, която обслужва двете 
деловодства, и която може да обслужва и други канцеларии при 
необходимост. 

В края на месец юни беше внедрен Деловоден софтуер – САС – 
„Съдебно деловодство” за управление на съдените дела. Освен 
представянето и първоначалното обучение за работа с новия софтуер е 
проведено още едно допълнително обучение в края на месец декември. 

Заявена е необходимост от инсталиране на антивирусен софтуер в 
Окръжен съд – Ловеч, с помощта на който да бъдат защитени компютрите 
в локалната мрежа от компютърни вируси. 

От м.септември 2008 год. всички решения на съда се публикуват в 
Интернет страницата на съда. 

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

През годината беше направен ремонт на по-голямата част от 
канцелариите на първия етаж. Останаха неремонтирани 4 канцеларии и 4 
съдийски кабинети. 
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Приключи със сключване на договор за изпълнение „Ремонт на 
фасадите на Съдебната палата” след проведената процедура за малка 
обществена поръчка по проектиране, впоследствие и извършване на 
цялостен ремонт на фасадата. За тази цел административният ръководител 
беше оторизиран от Министъра на правосъдието. Обемната работа беше 
свършена с помощта на длъжностни лица при Дирекция „Инвестиции, 
обществени поръчки, управление на собствеността и стопанските 
дейности” при Министерство на правосъдието 
През отчетната година във всички съдилища беше внедрена Деловодна 
информационна система за управление на съдебните дела – САС „Съдебно 
деловодство”, разработена от Информационно обслужване – Варна. 

Районните съдилища - гр. Тетевен и Луковит работят в обособени 
съдебни сгради при много добри битови условия. Отчита се, че при 
назначаване на системен администратор в Районен съд – Луковит ще се 
наложи да излезе от сградата на Съдебната палата служителят при 
Службата по вписвания. И през отчетната година не се решиха проблемите 
за сграда за Районен съд – гр.Троян. Предприетите мерки от Председателя 
на съда със съдействието и на Районния прокурор, не по тяхна вина, не 
доведоха и до началото на откриване на някаква процедура. 

Всички Районни съдилища са снабдени с компютърни системи. 
Внедрени са програмни продукти – счетоводна – КОНТО, за управление на 
човешките ресурси АЛАДИН, АПИС за нормативните актове и практика, 
работи и ЛОТ 4 по програма ФАР – система за свидетелствата за съдимост. 
В районен съд е изградена и функционира локална мрежа, която свързва 
наличните компютри и която позволява подобряване на работата и 
взаимодействието между служителите и съдиите. В края на отчетния 
период всички съдилища с изключение на Районен съд – Луковит са 
публикували в интернет страниците си изготвените съдебни актове в 
съответствие с решение по протокол № 35/2008 год. на ВСС.В Районен съд 
– гр.Луковит решенията се публикуват от началото на настоящата година. 

Плевенският окръжен съд се помещава в масивна пететажна 
административна сграда. Сградата е построена през 1972 г. и е собственост 
на Министерство на правосъдието. 

Освен Окръжен съд-гр. Плевен в сградата се помещават и Окръжна 
прокуратура-гр. Плевен, 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 Областно звено „Охрана”-гр. 
Плевен. Налице е пренаселеност на кабинетите на магистратите и 
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съдебните служители, което е осезателна пречка за нормалното 
изпълнение на служебните им задължения. 

През 2008 г. бяха извършени следните строително-ремонтни 
дейности : изграждане на три нови работни помещения във фоайето на 
четвъртия етаж на Съдебната палата, текущ ремонт на една от тоалетните 
на първия етаж и текущ ремонт на библиотеката на Окръжен съд-гр. 
Плевен. 

Бе извършена и подмяна на офис обзавеждането в част от кабинетите 
на съдиите. 

В Плевенския окръжен съд съществуват два сървъра / 32 битов и 64 
битов / и  53 работни станции, от които 23 работни станции за магистрати, 
9 работни станции за съдебни секретари, 17 работни станции за съдебни 
деловодители и съдебни служители и 4 работни станции в съдебните зали. 

В съда е изградена и завършена вътрешна локална компютърна 
мрежа с 72 работни точки, която обхваща кабинетите на магистратите, 
канцелариите на съдебните служители и съдебните зали. 

Софтуерът, който се използва в Плевенския окръжен съд е Windows 
2003 Server, Windows 2000 Server, Windows ХР Pro, MS Office 2003. Ползва 
се правно-информационната система APIS, както и интернет тип ВТС 
ADSL 2048 MEGABIZ. 

В Окръжен съд-гр. Плевен са инсталирани и новите програмни 
продукти, разработени по ЛОТ 1, ЛОТ 2 и ЛОТ 3 по проект „PHARE – BG 
0203.01”. 

Техническото оборудване в Плевенския окръжен съд е достатъчно за 
изпълнение на служебните задължения на съдебните служители. Известен 
проблем е недостатъчната компютърна грамотност на част от служителите. 

През месец юни 2008 г. в Окръжен съд-гр. Плевен бе внедрена 
деловодна програма САС „Съдебно деловодство” от „Информационно 
обслужване” АД-клон гр. Варна. През месец ноември 2008 г. 
„Информационно обслужване” АД-клон гр. Варна внедри нова версия на 
програмата, която е съобразена с организацията на работата в съда и 
настъпилите законодателни промени. В търговското отделение на 
Плевенския окръжен съд е внедрена по проект на Министерството на 
правосъдието и функционира „Информационна система за производства по 
несъстоятелност” 

Всички магистрати в съда ползват правно-информационните системи 
АПИС и СИЕЛА. 

През отчетната 2008 година в РС-Плевен съществуваше, както и през 
предходните години, проблем с недостатъчния брой кабинети за съдии и 
административно-технически персонал. Продължи да съществува и 
проблемът с недостатъчния брой на съдебни зали и макар, че се провеждат 
следобедни заседания извън графика на съдиите, липсата на съдебни зали е 
една от причините не всички постъпили дела да бъдат насрочвани и 
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решавани в законоустановените срокове. Недостатъчен е броят и на 
канцелариите, в които работят по пет-шест служителки и същите изпитват 
големи затруднения при едновременната обработка на делата след съдебно 
заседание, което е констатирано и от Инспектор към ВСС и ПлОС.  

Материално техническата обезпеченост на Плевенския районен съд е 
на високо ниво. Всички съдебни зали са оборудвани с персонални 
компютри ,монитор за съдията,  лазерни принтери, това улеснява работата. 
В Бюро “Съдимост” е изградена единна система за изготвяне на 
свидетелства за съдимост. Внедрена е и новата система “АИС Бюро 
съдимост”, като въвеждането на данните се извършва и в двете програми. 
В Плевенския районен съд работи изградена локална мрежа. Към края на 
предходната 2008 година всички районни съдии имат служебни 
персонални компютри. Всеки служител е снабден с персонален  компютър, 
включен в локалната  компютърна  мрежа.  

От 01.09.2008г. е  въведена деловодна програма ”САС-съдебно 
деловодство”. Всички служители  и районни съдии са преминали курс на 
обучение и към настоящият момент работят с нея. Всички висящи и  
новопостъпващи  дела са  въведени  през същият месец. 

 Въведена е автоматизирана система в работата и на  Съдебно-
изпълнителната служба.  

Районен съд гр.Левски се помещава в част от сграда (публична 
държавна собственост), намираща се на бул.”България” №58, предоставена 
на съда от областния управител за стопанисване и управление.  

След като през 2007 г. бяха извършени необходимите ремонтни 
дейности, вече ефективно се използва и предоставената ни част от втория 
етаж на сградата. Във всички кабинети и зали са създадени много добри 
условия за нормално протичане на работния процес. В края на 2008 г. беше 
извършен ремонт на санитарните възли, както с цел подобряване на 
функционирането им, така и за привеждането им в съответен на останалата 
част от сградата на съда вид.  

На територията на РС-Левски се намира и помещение за службата по 
вписванията, в която работят двама служители на Агенцията по 
вписванията. 

Всеки един от работещите в съда разполага с компютър и монитор (с 
изключение на призовкаря, за дейността на когото не се изисква такава 
техника). В двете зали има поставен и втори монитор, който се използва от 
председателя на състава за контролиране на протокола от  съдебното 
заседание. Отделните служби имат поне по един лазерен принтер, с 
какъвто разполагат и двете съдебни зали, всеки един от съдиите, 
административният секретар, главният счетоводител, и системният 
администратор. В края на 2008 г. пред едната от съдебните зали беше 
поставено голямо електронно табло, върху което се изписват 
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разглежданите през деня дела и тяхното състояние („приключило”, „гледа 
се”, „предстои”).  

В регистратурата има поставено многофункционално устройство, 
което, освен като принтер и копирна техника, се използва и за сканиране 
на документи. С многофункционално устройство, което се използва 
предимно с цел копиране на книжа, разполагат и административният 
секретар и съдебно изпълнителната служба. Копирна машина с по-големи 
възможности има в деловодството на съда.  

В съда има три сървъра – два функциониращи и един невъведен в 
експлоатация по независещи от нас причини. 

При бюрото за съдимост, в кабинетите на председателя на съда, на 
административния секретар и на системния администратор има осигурен 
достъп до Интернет. 

В бюрото за съдимост се ползват съответните програмни продукти.  
На всички работни места в РС- Левски е осигурен достъп до работа с 

програмата АПИС, която ежедневно се актуализира. 
Съдиите и служителите на РС-Червен бряг работят при сравнително 

добри битови условия и техническа обезпеченост. Сградата е съсобствена 
между Община Червен бряг и Министерство на правосъдието. В 
задоволително техническо състояние е, но е недостатъчна като 
пространство за естеството на работата на съдебната институция. По този 
проблем в Министерство на правосъдието  е депозиран доклад от 
председателя на съда и е възможно да бъде решен с взаимните усилия на 
ВСС, МП и Община Червен бряг. 

Кабинетите и залите са оборудвани с климатици. Отоплението е 
локално. 

Кабинетите за четиримата съдии и на служителите бяха оборудвани 
частично с ново обзавеждане. 

Изградена е изцяло компютърна мрежа с компютърни конфигурации 
на всяко работно место. Съдиите и служителите ползват правно-
информационна система “Сиела” и “Интернет”. Съдиите са снабдени с 
преносими компютри. Инсталирани са “Програма за управление на 
работния поток от документи” /ЛОТ – 2/, “Програма за управление на 
съдебните дела” /ЛОТ – 1/ и “Програма за издаване на свидетелства за 
съдимост” /ЛОТ – 4/. Следва да се инсталира „Единна регистърна система” 
/ЛОТ – 3/. От тези програми се ползва единствено ЛОТ – 4. 

 Въведе се използването на САС “Съдебно деловодство” 
 Административният секретар и главният счетоводител разполагат 

със съвременна счетоводна програма, напълно удовлетворяваща 
изискванията за водене на Счетоводството на съда. 

Районен съд – Никопол се помещава в собствена сграда,  построена 
през 1938г. и от тогава не й е правен основен ремонт. В същата сграда се 
помещават РП-Никопол в две помещения, служба по вписванията в едно 
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помещение и СИС в едно помещение. Под цялата сграда се намират 
избени помещения. След провеждане на обществени поръчки бе извършен 
ремонт на част от избените помещения за архив, в които се съхраняват 
архивите на съда, прокуратурата, съдебното изпълнение, служба по 
вписванията и нотариален архив. 

Завърши ремонта на помещение за класифицирана информация, за 
което са направени постъпки за обезопасяването му със СОТ към 
“БТК”АД и служба “СОТ” към ОДП – Плевен. 

Извършен е ремонт на покрива на съда наложен от започналите течове 
в сградата, за което бяха осигурени средства от МП. 

За сградата липсват строителни книжа. В следствие наводнението през 
2005г. на избените помещения под цялата сграда, в една част от тях беше 
извършен частичен ремонт, бяха нанесени щети от проникналата на 
височина един метър вода, които бяха отстранени след ремонт. 

Налице е непрекъснатата нужда от прокуратурата и службата по 
вписвания на помещения, в които да разположат архив, документи, а след 
изменението на НПК и помещение за веществени доказателства, което при 
сегашното състояние на сградния фонд е невъзможно.  Към това се добавя 
и запитване от страна на МП – София за наличност на помещение за 
провеждане на публични търгове от съдия-изпълнителя. Следва да се 
добави и липсата на стая за адвокатите, където да разгледат и се запознаят 
с делата, а от друга страна да се преоблекат с утвърдените тоги. Сградата 
не се охранява със СОТ, но е застрахована. Не се охранява от служители на 
„СЪДЕБНА ОХРАНА”. 

Излагането на тези факти е с оглед одобреният цялостен ремонт на 
сградата на съда. 

Изпълнени са указанията по пожарна и аварийна безопасност за 
премахване на дървено стълбище и вратата към таванското помещение, 
както и подмяната на осветителните тела с такива отговарящи на 
изискванията за безопасност.  

През есента на 2007г. всички стаи в съда и съдебната зала са 
оборудвани с климатици, част от които са предоставени от обслужващата 
съда банка.  

Цялата дограма на съда и вратите датира от 1977г. До 2006г. не е 
извършвана никаква подмяна. Липсва външна топлоизолация. При по-
силен вятър от цепнатините, отворите и недобрата изолация се появява 
течение, което се чувства из цялата сграда и което пряко влияе върху 
здравето на служителите. Състоянието на настилките и мебелите също 
датира от този период, като изключенията са съдебно изпълнителната 
служба поради частичен ремонт и служба по вписванията, където 
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агенцията е изпратила ново оборудване и мебели. Такъв ремонт е направен 
и в помещенията на НРП. 

В тази връзка в РС-Никопол бе извършена комплексна проверка от 
служба по трудова медицина, която излезе със задължителни предписания 
по условията на труд по показатели включващи подмяната на дограмата и 
топлоизолация. Към настоящият момент са подменени само входните 
врати по изискване на противопожарната охрана. 

По отношение на цялата сграда и във връзка с Наредба №4 на МП е 
утвърден проект за извършване на цялостен ремонт и преустройство на  
сградата, който следва да завърши през есента на 2009г., като по този 
начин сградата ще отговаря на всички изсиквания за функционирането на 
съдебни сгради на ЕС.    

Районен съд – Никопол разполага с 15бр. компютърни системи, 
както и 13бр. принтера. Следва да се посочи, че от компютърните 
конфигурации само 5бр. са новозакупени и собственост на РС-Никопол. От 
останалите компютри 3бр. са по програма “ФАР”, но с доставчик 
Министерство на финансите, като през 2008г. вече е изтекъл срока им на 
гаранция. На РС-Никопол са предоставени за ползване два компютъра от 
Община Гулянци, които поради това, че е изтекла нуждата от ползването 
им са й върнати. Пак по програма “ФАР”, но с доставчик Министерство на 
правосъдието са доставени 3бр. нови компютри, един компютър е 
предоставен от ПлОС и един от “С енд СИС”ООД. 

По ЛОТ 2 е инсталирана програма за управление на 
документооборота, която е вече действаща от месец февруари 2009г. По 
ЛОТ 1 е инсталирана програма за управление на съдебните дела, която е 
действаща. Относно „Бюро съдимост” РС – Никопол разполага с новата 
програма, която е действаща. За СИС служба е закупена програма, която 
обслужва напълно дейността на службата. Съдът разполага и използва 
пълен пакет от правно информационната система „АПИС” в мрежа. Работи 
интернет страницата на съда, на която се публикуват влезлите в сила 
съдебни актове при спазване на ЗЗЛД, графиците на съдиите, отчетните 
доклади.  

Никополският районен съд разполага с три копирни машини - две 
“XEROX” и една нова „КОНИКА МИНОЛТА”. Двете по-нови машини 
“XEROX” и „КОНИКА МИНОЛТА” са включени в два отделни кръга и 
като мрежови принтери обслужват всеки един от двата етажа на съда и 
работещите на него служби.  

Третата копирна машина е в районния съд от 1993г., морално 
остаряла е и функционирането й е въпрос на време, но нейната работа е 
сведена до минимум в архива на съда. 
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След отпускането на средства всички служители на съда и съдии 
разполагат с локални принтери, UPS-и. 

Новите компютърни системи както се посочи и по-горе изискват 
наличието на специалист – системен администратор, който е назначен от 
месец февруари 2009г. 

Стартира процедурата за строеж на съдебна палата за Районен съд гр. 
Кнежа, с учредено безвъзмездно право на строеж от Община гр. Кнежа. В 
настоящият момент е изготвен идеен проект, който вече два пъти е бил 
обсъждан в заседание на Министерството на правосъдието. На 05.02.2009 
год. беше проведен последният такъв съвет и бяха уточнени последните 
корекции на проекта. След тяхно отразяване и изтичане на съответни 
технологични срокове, проектът ще бъде внесен за одобрение от Министъра 
на правосъдието. 

 
През изминалата 2008 год. ръководството на Окръжен съд гр. Русе 

продължи започнатите през миналите години ремонти, целящи 
подобряване на външния вид на помещенията в сградата и подобряване на 
условията на труд. 

Сключени бяха договори и извършени довършителни строително 
ремонтни работи, чрез които окончателно завърши ремонта на таванските 
помещения. За нуждите на персонала бе изграден информационен център, 
в който бяха преместени изданията със съдебна литература, намиращи се 
досега в библиотеката. Обособена бе зала за разглеждане на 
наддавателните предложения, свързани с обявленията на частните съдебни 
изпълнители. 

През изминалите години бяха предприети редица действия с цел 
подобряване на пожаробезопасността и условията за успешна евакуация на 
пребиваващите в сградата при нужда. В тази насока през 2008 год. бе 
продължено изграждането на пожаро известителната инсталация на етажи 
трети и втори. 

С цел подобряване качеството на работата служителите от архива и 
регистратурата бяха преместени в нови помещения в близост до Общото 
деловодство на Окръжен съд. Преустройство бе извършено и в 
помещенията заемани от фирмения регистър, като освободения кабинет № 
3 на ет. 3 бе превърнат в съдебна зала. 

Закупени и монтирани са нови осветителни тела на челната страна на 
сградата.  

Започналият през миналите години частичен ремонт на покрива, бе 
продължен и през 2008 год., като паралелно с него започна и текущ ремонт 
на водосточните тръби на сградата. 

Сключени бяха договори и доставено оборудване в работни 
кабинети, съдебни зали и помещения, за които това бе необходимо. 
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Русенският окръжен съд към края на отчетния период разполага 
със 72 компютърни системи, 65 лазерни принтера, 10 броя копирни 
машини /8 от които са многофункционални/ и 3 броя скенери. Локалната 
мрежа се състои от 64 битов сървър за бази данни /Windows 2003 Domain 
controller/, 32 битов файлов сървър /Windows 2000 Domain controller/, 32 
битов уеб сървър /Windows 2003 WEB Server/, който хоства интернет 
страницата на Съдебната палата Русе – http://www.justice-ruse.org, и 53бр. 
работни станции /Windows XP/, като 50бр. от тях разполагат с лазерен 
принтер, 5 от които са мрежови принтери и мрежова многофункционална 
копирна машина.  

В интернет страницата на Окръжен съд – Русе регулярно се 
публикуват предстоящите заседания, за да могат гражданите своевременно 
да проверят, в коя зала и от колко часа е насрочено съответното дело. На 
страницата са публикувани докладите и справките от отчета на съда, важна 
информация за стажант-юристите и вещите лица и нормативните 
документи касаещи правораздаването. От 01.03.2008г. ежемесечно се 
публикуват обезличените актове на магистратите, които могат да бъдат 
търсени по вид дело, дата на обявяване и абревиатури на страни. От 
01.09.2008 г. в ОС – Русе е внедрена деловодната система САС „Съдебно 
деловодство” на ИО-Варна. До 31.12.2008 г. в системата са вкарани всички 
висящи дела и всички дела в други инстанции. От 01.12.2008г. в 
деловодната система се прикачат графичните оригинали на всички актове, 
с цел да се улеснят обезличаването и публикуването им в интернет.  

В петте зали, с които разполага Окръжния съд  работи звукозаписна 
система от 5 микрофона с интегрирани усилватели към тях /по един на 
всяка банка и един пред съдията/, която позволява получаването на 
изключително чист звукозапис на съдебното заседание, с цел подобряване 
качеството на протоколите. Три от залите са оборудвани с озвучителна 
система състояща се от 4 безжични микрофона по един на всяка банка и 
един жичен пред съдията. Пред всяка зала е монтирано светодиодно табло, 
на което гражданите могат да следят кой номер дело се разглежда в залата.  

За нуждите на финансово-счетоводната дейност се използват четири 
програмни продукта - “ОМЕКС Работни заплати”, “ОМЕКС Хонорари”, 
“ДМА” и “САС счетоводство”. 

От 01.01.2009 г. публикуването на актовете на магистратите в 
интернет страницата на ОС – Русе ще се осъществява единствено и изцяло 
чрез деловодната система.  

През 2009 г. предстои още монтиране на информационни дисплеи 
пред всяка зала с цел увеличаване на информацията за гражданите в 
реално време, относно свършилите, текущите и предстоящите дела за 
съответната зала.  

По отношение сградния фонд и техническата обезпеченост на РС-гр. 
Бяла в доклада на председателя на ОС-Русе не се съдържат данни. 
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През отчетната година административните ръководители на 

съдилищата от района на Апелативен съд В.Търново са изпълнявали 
съвестно задълженията си, което е дало отражение на цялостната работа на 
съдилищата. Налице е съществено подобряване на цялостната дейност на 
съдилищата- административна и правораздавателна. Понастоящем основен 
проблем за съдиите се явява липсата на достатъчно спокойствие и 
сигурност, резултат от : силен обществен натиск по висящи дела с голям 
обществен или материален интерес; не винаги точното отразяване на 
работата на съдиите в медиите и създаването на отрицателна нагласа към 
съдебната система; политически натиск, особено изразен при определяне 
бюджета на съдебната система; Общественият натиск при определяне 
мерките за неотклонение продължава да е изключително силен особено 
след извършени показни арести. Прокуратурата проявява активност при 
първоначалното определяне на мярката за неотклонение. След задържане 
на обвиняемия, по неписано правило интензивността, с която оперативните 
служби и разследващите работят по делата, започва да намалява. 
Задържането на обвиняемия  и разгласяването на „успеха” в медиите за 
съжаление, в болшинството случаи е кулминацията в работата на 
досъдебното производство. По този начин в обществото се формират 
неправилни и опасни нагласи, че щом има обявена успешна акция, съдът е 
не само длъжен да задържи обвиняемите, а и да ги осъди, съобразно 
тяхната обществена опасност, обявена в медиите. 

 
Административните ръководства на окръжните съдилища следва да 

използват в пълен обем предоставените им от ЗСВ възможности за 
осъществяване контрол върху работата на съдиите в поверените им 
съдилища и съответните им районни съдилища по отношение 
организацията и движението на делата, изготвянето на съдебните актове, 
уеднаквяване на съдебната практика и др., с оглед преодоляване 
слабостите и пропуските в дейността, за подобряване бързината и 
качеството на правораздаване. Особено внимание следва да обърне 
председателят на ОС-В.Търново, чиито резултати са най- слаби, не само 
сред окръжните съдилища от региона, но и сред районните, като се има 
предвид, че по показател бързина на правораздаване в тримесечен срок 
само РС-Никопол се нарежда последен с 57% , а преди него е ВТОС със 
62% свършени дела в тримесечен срок. Следва да се положат усилия за 
още по-голямо намаляване броя на неприключилите дела в края на 
отчетния период, както и към увеличаване процента на свършените в срок 
до три месеца дела. 
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Измина една напрегната година, която накратко можем да 
характеризираме като година, в която постъпленията  на дела, особено в 
окръжните съдилища е намаляло значително много. За сметка на това 
голяма част от съдилищата са подобрили бързината на правораздаване. 
Така в съдилищата от района на Апелативен съд В.Търново-районни, 
окръжни и апелативният съд, са постъпили за разглеждане 57751 дела 
срещу 66370 дела през 2007г , а са свършени 59266 дела срещу 68818 дела 
за 2007. Процентното съотношение на свършените дела спрямо 
постъпилите за целия съдебен район е 102,62%, което на практика 
означава, че съдилищата са решили през отчетната година  по-вече дела от 
постъпилите. Съдилищата от Апелативния район се справиха с преките си 
правораздавателни задачи, въпреки наличието на законодателни проблеми 
и на проблеми от материално естество. Влизането в сила на новия ГПК не 
доведе до предвижданото негативно въздействие върху правораздаването, 
поради обстоятелството, че всички съдии участваха в обучения по 
прилагането му, както централизирани така и организирани на местно 
ниво. По този начин в голямата си част, магистратите се оказаха 
подготвени да прилагат предизвикателството наречено Нов ГПК. 

През следващият отчетен период съдиите от всички нива съдилища в 
района на В.Търновския апелативен съд, ще насочат усилията си към 
утвърждаване успешното прилагане на новия ГПК, с оглед не само 
недопускане влошаване дейността, но най-вече, постигане целите на 
закона, чрез подобряване работата по движение на делата- намаляване 
броя на отложените дела и съкращаване на срока за свършване на същите. 

В заключение е необходимо да се посочи, че магистратите в 
апелативния район имат сили и амбиция да се справят с трудностите и 
предизвикателствата, които стоят пред съдилищата. 

Гаранция за това са много добрите резултати в работата, плод на 
добросъвестно изпълнение на служебните задължения. 

Поздравявам всички съдии и съдебни служители от съдебния район 
на В.Търновския апелативен съд с постигнатите резултати през изминалата 
година и им желая още по-големи професионални успехи. С цялостната си 
дейност Вие доказвате, че с нищо не отстъпвате от колегите от другите 
страни членки на Европейския съюз 
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