
Д  О  К  Л  А  Д 
 

 
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЛОВЕШКИ 

РАЙОНЕН СЪД ЗА 2015 г. 

 

 

Териториалният обхват на дейността на Районен съд  гр.Ловеч включва 

общините Ловеч, Летница и Угърчин. През 2015 год. дейността на Районен съд – 

Ловеч се осъществяваше в съответствие с нормативните актове относно 

устройството и правораздаването в Република България, както и в изпълнение на 

решенията и указанията на Висшия съдебен съвет, Министерство на 

правосъдието и Окръжен съд-Ловеч. 

 

I. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ. 

  

1. Брой на работещите в районния съд съдии, съдии-изпълнители, 

съдии по вписванията /незаети щатни бройки/.  

   

По щат през 2015 г. в районния съд са били 9 районни съдии, 2-ма съдии по 

вписванията и 3-ма държавни съдебни изпълнители.  

През периода м.януари - м.май 2015 година съдът е заседавал в пълния си 

състав от 9 съдии, а след 18.05.2015 година в състав от 8 съдии, поради отпуск 

бременност и раждане на съдия Йорданова.  

Дейността по образуване, насрочване, разглеждане и решаване на делата, 

съгласно изградената в съда организация се осъществяваше от 5 граждански и 4-

ри наказателни състава, а след излизане в отпуск на съдия Йорданова от 4-ри 

граждански и 4-ри наказателни състава. Стриктно се прилагше програмата за 

случайно разпределение на делата, съгласно версията, предоставена от ВСС, като 

считано от 01.10.2015 г. беше въведена изцяло обновена програма за случайно 

разпределение на делата. Постъпилите дела бяха образувани и разпределяни в 

деня на постъпването им от председателя на съда, а в негово отсъствие от 

заместник председателя, като със заповед на председателя бяха определени още 

двама съдии - съдия Рабаджиева и Велчева, които имат право да образуват и 

разпределят делата в отсъствие на председателя и зам.председателя. 

С ранг „съдия в Апелативен съд” са съдиите Ивелина Йорданова, Галя 

Маринова, Ирена Рабаджиева, Наталия Атанасова, Иванета Митова, Георги 

Христов и Мария Шолекова, като през м.октомври 2015 година такъв ранг 

придобиха и съдиите Йорданка Вутова и Цветомира Велчева.   

С решение на ВСС считано от 23.10.2014 г. съдия Георги Христов е назначен 

за и.ф. административен ръководител, до избирането след обявен конкурс на нов 

председател, като е изпълнявал тази длъжност до 22.04.2015 г., когато избрания с 

Решение от 09.04.2015 г. на ВСС нов председател – съдия Мария Шолекова встъпи 
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в длъжност. С Решение на ВСС по протокол № 30/03.06.2015 г. за заместник 

председател на съда е назначен съдия Георги Христов.  

Считано от 17.03.2014 г., със заповед на министъра на правосъдието, в СИС 

при РС Ловеч беше командирован от РС Ботевград ДСИ Диян Петров. 

Командироването е на мястото на ДСИ Таня Георгиева, която е била в отпуск за 

отглеждане на малко дете до 07.08.2015 г., т.е.почти през цялата 2015 г. не е имало 

незаета щатна бройка за ДСИ.  

С допълнително споразумение от 23.01.2015 г. между  министъра на 

правосъдието и ДСИ Светла Атанасова, същата беше преместена от РС-Севлиево в 

РС-Ловеч, считано от 01.03.2015 г. 

С допълнително споразумение от 14.09.2015 г. между министъра на 

правосъдието и ДСИ Елеонора Нукова, същата   беше определена за ръководител 

СИС, считано от 01.10.2015 г.   

След проведен конкурс със заповед №35/17.08.2015 г.на председателя на 

съда и трудов договор №2247/17.08.2015 г. на основание чл.68,ал.1,т.3 от КТ на 

длъжността „съдебен деловодител” е назначена Анелия Руменова Маринова. 

Със заповед №36/31.08.2015 г.на председателя на съда е прекратено 

трудовото правоотношение на основание чл.326,ал.1 от КТ със съдебен служител – 

деловодител в наказателното деловодство – Ваня Манолова. 

С трудов договор  №2708/06.10.2015 г. на основание чл.67,ал.1,т.1 от КТ, при 

условията на чл.343,ал.2 от ЗСВ на свободната длъжност деловодител е назначена 

Снежка Стоянова Цанова. 

След проведен конкурс на свободната длъжност „чистач” със заопвед на 

председателя №40/14.10.2015 г. и трудов договор № 2844/19.10.2015 г., считано от 

тази дата е назначена на тази длъжност Красимира Панталеева Стоянова. 

    

През отчетния период няма налагани поощрения и наказания на съдии, 

държавни съдебни изпълнители и съдии по вписванията. Със заповед на 

председателя № 11/15.04.2015 г., във връзка с препоръки от ИВСС и извършена 

проверка на дейността на съдия Маринова, беше наложена дисциплинираща 

мярка по чл.327 от ЗСВ на съдия Галя Маринова. 

 

2. Брой на служителите.  

         

По щатно разписание, през 2015 година в РС Ловеч бяха утвърдени 26 

бройки за служители, като на длъжността „съдебен деловодител”, заемана от Галя 

Денчева, беше назначен служител при условията на чл.68,ал.1,т.3 от КТ до 

завръщането й от отпуск за отглеждане на малко дете.  

Съотношението в РС Ловеч между служители и съдии (в т.ч. ДСИ и 

съдии по вписванията) е 1,9 : 1, а ако извадим от тази бройка служителите в 

канцеларията на СИС, съотношението е 1,6 : 1.   

Считам, това съотношение между съдии и служители се явява недостатъчно 

и е налице необходимост от още три бройки: една за „съдебен секретар” с оглед 

обстоятелството, че броя на съдиите е 9, а на съдебните секретари 8, както и една 

бройка за „главен специалист-счетоводител” с оглед регистрацията на съда по 

ЗДДС от 01.07.2015 г. В тази връзка беше изготвено мотивирано предложение от 
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председателя до ВСС за увеличаване щата на съда с тази бройка, като след 

положителни становища от КБФ и КСА, в които същите признаха необходимостта 

от увеличаване на щата с бройка „главен специалист-счетеводител” и взеха 

решение за предложение до ВСС в този смисъл, с последващо решение от 

16.12.2015 г. измениха предходните си решения и внесоха предложение във ВСС 

за отказ. Към настоящия момент все още няма произнасяне от ВСС. Липсата на 

такава длъжност, както и на служител с нужното образование измежду наличния 

състав оказва влияние върху работата на гл.счетоводител, като изключително 

много я затруднява поради спецификата на работа по ЗДДС и увеличения 

документооборот, свързан с внасяните такси с ДДС по изп.дела. Именно това 

доведе до ангажиране на съдебен деловодител от СИС- Ивелина Найденова с тази 

дейност в помощ на гл.счетоводител, което от своя страна се отрази и на работата 

на СИС. Удачно е да бъде отпусната и бройка за „съдебен деловодител” или 

„архивар” с оглед броя на постъпилите през отчетната година дела и 

своевременното им архивиране и унищожаване. Въпроса за кадровата 

обезпеченост на съда продължава да стои пред нас и решаването му е от 

съществено значение, за да може работата на администрацията да бъде 

приведена изцяло в съответствие с изискванията на Правилника за 

администрацията в съдилищата. Следва да се отбележи, че на повечето служители 

бяха възложени допълнителни задължения и отговорности, което от своя страна 

доведе до трудности при изпълнението на преките им такива.   

 

       II. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА. 

  

 Движението на делата и сравнителен анализ за последните 3 години 

/вкл. 2013 г./ 

       

 Общо постъпили през годината дела (граждански + наказателни) – 3 705 

 2014 г. – 3 694 

 2013 г. – 3 741 

 

 Общо за разглеждане през годината дела (граждански + наказателни) – 4 247 

 2014 г. – 4 214 

 2013 г. – 4 214 

 

 

 Общо свършени през годината дела (граждански + наказателни) – 3 880. 

 2014 г. – 3 690 

 2013 г. – 3 694 

 

  

1. Наказателни дела. 

  
 

 

1.1. ПОСТЪПИЛИ (новообразувани) НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА  
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 2013 г 2014 г 2015 г 

НОХД 228 227 179 

НЧХД 16 19 18 

НЧД 545 790 581 

Дела по чл.78а НК 

 

36 34 33 

НЧД 

(разпити) 

64 58 22 

НАХД 

(вкл.по УБДХ) 

530 466 322 

ОБЩО : 1419 1594 1155 

 

 

Ръст на постъпили наказателни дела : 

 

2015 г. спрямо 2014 г. – 439 дела по-малко постъпили 

2015 г. спрямо 2013 г. – 264 дела по-малко постъпили. 

 

 

В долната графика са дадени постъпленията на наказателни дела по видове 

: 

 

В сравнение с предходната 2014 г. постъпилите наказателни общ характер 

дела са с 48 по-малко, забелязва се тенденция за намаляване на делата от този 

вид, но не може да се прогнозира дали тази тенденция ще е трайна.  

Налице е намаление на постъпленията на нчд – с 245 дела по-малко спрямо 

2014 г. и само с 6 дела по-малко спрямо 2013 година. За да е по-ясна представата 

по този показател и при сравнението с предходната година, следва да се има 

предвид, че в тази бройка са включени и ЧНД по ЗЕС, които за 2014 г. са били 381 

на брой, а за 2015 г. са били 178.  При това положение, ако от общия брой ЧНД 

извадим тези с предмет разрешения по ЗЕС, то бройката на останалите постъпили 

ЧНД възлиза на 425 и не е налице съществена разлика с постъпилите дела от този 

вид през 2014 г. Като се има предвид, че в основната си част ЧНД са във връзка с 

образувани досъдебни производства е трудно е да се прогнозира дали тази 
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тенденция на намаление ще продължи и през предстоящата 2016 година, но явно 

намаляването на досъдебните производства се отразява на постъпленията на нчд.  

При н.ч.д. (разпити), за 2015 г. постъпленията са били с 36 дела по-малко 

спрямо предходната 2014 г. и с 42 по-малко в сравнение с 2013 година.    

Разликите в постъпленията за 2015 г. на н.ч.х.д. и делата по чл.78а от НК 

спрямо предходните 2014 и 2013 години са незначителни, за да могат да се правят 

някакви по-съществени изводи за налагаща се тенденция. По-скоро, при тях се 

налага един сравнително еднакъв и постоянен брой на постъпленията през 

годините. 

При н.а.х.дела през отчетната 2015 г. са постъпили за разглеждане 322 

н.а.х.дела, с 144 дела по-малко от постъпилите през 2014 г. и с 208 дела по-малко 

от постъпилите през 2013 г. При тези дела, като се сравняват постъпленията за 

трите години, може да се приеме едно значително намаление, тъй като предходни 

години постъпленията на този вид дела са били средно около 480-500 дела 

годишно.   

Както и през предходните 2014 и 2013 години, така и сега, най-много 

постъпили наказателни общ характер дела за разглеждане от съда са били по 

Глава ХІ – Общоопасни престъпления, които за 2015 г. са били 90 дела, при 101 

дела за 2014 г. и при 86 дела за 2013 г. От тях, както и други години, най-много са за  

престъпления по чл.343б и чл.343в от НК – 66 дела, а сравнително по-малко са тези 

по чл.343, ал.3,б.”а” и по чл.343,ал.1, б.”а” и б.”б” от НК – 16 дела. Има постъпили и 2 

дела за престъпление по чл.346 от НК, както и 6 дела за притежание на 

наркотични вещества.  

На второ място по брой са постъпленията на делата за престъпления 

против  собствеността (Глава V от НК) – 51, при 69 за 2014 г. и при 79 за 2013 г. От 

тях кражба на чуждо имущество – 44 дела, грабеж – 3 дела, присвоявания – 2 дела, 

измама – 3 дела и други престъпления против собствеността – 2 дела.  

При престъпленията против личността общо са постъпили 12 дела, при 16 

дела за 2014 г. и при 17 дела за 2013 г. От така постъпилите, както и друга година, 

най-много са тези за причинени телесни повреди по чл.129 и по чл.131, ал.1 от НК. 

Постъпило е едно дело по чл.132,ал.2,пр.4,във връзка с чл.130,ал.2 от НК и едно 

дело по чл.149,ал.2 от НК. 

По Глава ІІІ – Престъпления против правата на гражданите няма постъпили 

дела, при 1 дело за 2014 г. и при 2 такива дела за 2013 г.   

По Глава VІ – Престъпления против стопанството – постъпили са 16 дела, 

при 24 дела за 2014 г. и при 26 дела за 2013 г. От тях, както и през предходните 

години най-много са делата по чл.234 и чл.235 от НК, по-малко са по чл.234в от НК.  

По Глава ІХ – Документни престъпления – постъпили са 5 дела, при 11 дела 

за 2014 г. и също толкова за 2013 г. 

По Глава Х – Престъпления против реда и общественото спокойствие – 

постъпили са 2 дела по чл.325 от НК. 

 

По критериите на ВСС за дела със значим обществен интрес, са постъпили 

за разглеждане 6 дела, свързани с притежаването на наркотични вещества, които 

бяха посочени и по-горе.  
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1.2. ОБЩО НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ  

(останали висящи от предходния период + новообразувани + продължаващи дела под същия номер) 

 

 2013 г 2014 г 2015 г 

НОХД 265 260 208 

НЧХД 27 30 27  

НЧД 549 793 586 

Дела по чл.78а НК 

 

48 38 38 

НЧД 

(разпити) 

64 58 22 

НАХД 

(вкл.по УБДХ) 

642 613 515 

ОБЩО : 1595 1792 1 396 

 

Ръст на наказателните дела за разглеждане : 

 

2015 г. спрямо 2014 г. – 396 дела по-малко за разглеждане. 

2015 г. спрямо 2013 г. – 199 по-малко за разглеждане. 

 

В графика са дадени съотношението на наказателните дела за разглеждане 

по видове за трите години : 

 

 

 

 
 

Значително е намалението в броя на делата за разглеждане спрямо 

предходната 2014 г., което се дължи както споменах и по-горе на намалението на 

постъпилите НОХД, АНД и НЧД/ основно тези по ЗЕС/. Положителен факт е по-

малкия брой останали висящи в началото на отчетния период дела, с изключение 

на а.н.д.  

Както и през предходната 2014 година, през отчетната най-много за 

разглеждане са били по Глава ХІ – Общоопасни престъпления – 97 дела. След тях се 
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нареждат тези по Глава V-та от НК – Престъпления против собствеността – 63 дела, 

18 дела - по Глава VІ-та – Престъпления против стопанството.  

 

1.3. Свършените наказателни дела.  
 

 

СВЪРШЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 

 

 

 

 

 Общо за разглеждане Свършени % от разгледани 

2013 г. 1 595 1 397 88 % 

2014 г.  1 792 1 554 87 % 

2015 г.           1 396 1 281            92  % 

 

Забелязва се, че през отчетната година е налице леко увеличение - с 5 % на 

свършените дела спрямо общо разгледаните, в сравнение с предходната 2014 г. и 

с 4 % в сравнение с 2013 г. Считам, че достигнатият процент е много добър 

показател за бързината на правораздаване по наказателни дела и се надявам през 

предстоящата 2016 г. тези резултати да се подобрят или поне запазят.  

 

Свършени НОХД 

 

От общо за разглеждане НОХД – 208 (образувани по внесени от 

прокуратурата обвинителни актове и споразумения), са свършени 186 дела, т.е. 89 

% , при 91 % за 2014 г. и при 88 % за 2013 г. 

155 нохд са свършени в тримесечен срок от образуването  

им, което представлява 83 % от общо свършените. Разбира се преобладаващата 

част от тях са приключили със споразумения, но 35 дела от разгледаните по общия 

ред също са приключили в този срок.  

От разгледаните НОХД, 143 дела са приключили със споразумения по реда 

на чл.382 и чл.384 от НПК, 35 дела са приключили с присъда, а 8 дела са били 

прекратени.  

От прекратените 8 НОХД, 6 са били върнати на прокуратурата поради 

допуснати съществени процесуални нарушения на досъдебното производство, по 

1 не е било одобрено внесеното споразумение поради неявяване на един от 

подсъдимите и също е прекратено и върнато на прокуратурата, а по 1 дело е 

прекратено наказателното производство поради изтичане на абсолютната давност 

за наказателно преследване.   

От разгледаните 7 н.о.х.дела с висок обществен интерес по критерийте на 

ВСС, са били свършени 6 дела, като 5 от тях в 3-месечен срок и само 1 е останало 

несвършено в края на отчетния период.  

Само 2 присъди са били оправдателни, така че съотношението между 

постановени осъдителни актове (присъди и споразумения) спрямо общо 

разгледани н.о.х.дела е 99 %, при 99% за 2014 г. и при 98 % за 2013 г.  

 

Останали несвършени в края на периода н.о.х.дела – 22. 
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Свършени НЧХД 

 

- От общо разгледаните 27 н.ч.х. дела са свършени 19 дела (70 %), от които с 

акт по същество – 11 дела, прекратени са били 8 дела. Останали несвършени в 

края на отчетния период – 8 н.ч.х.дела. 

 

Свършени дела по чл.78а от НК.  

 

- При разгледани 38 н.а.х.дела по чл.78а от НК, са свършени 38 дела (100 %). 

По 34 е било постановено решение по същество, 4 дела са прекратени и върнати 

на прокурора.  

Няма несвършени дела в края на периода.  

 

Свършени НАХД 

 

- Разгледани са били 515 н.а.х.дела. От тях са свършени 436 дела (85 %), от 

които с акт по същество – 401 дела, а 35 са били прекратени, като това са дела по 

които жалбите са подадени след законовия 7-дневен срок за обжалване, изтекла 

давност или пък по които съдебните състави са се отвели от разглеждането им.   

Останали несвършени н.а.х.дела в края на периода – 79 дела.  

При този вид дела, по 136 от тях наказателните постановления са били 

потвърдени, 43 са били изменени, а 222 наказателни постановления са били 

отменени. Не може да не направи впечатление големия брой отменени 

наказателни постановления, който факт говори за значително влошено качество 

на работа на административнонаказващите органи. Както и през предходните 

години и сега най-много отменени НП са тези на РДГ и Пътна полиция, като за 

последните следва да бъде отчетен факта, че значителен брой от отменените са 

електронни фишове, нарушенията по които са били установени с мобилни 

технически средства, като тук е било съобразявано тълкувателното решение на 

ВАС по този въпрос.   

 

 

 

Свършени НЧД 

 

От разгледаните 586 н.ч.дела, са свършени 580 дела (99 %). По 548 от тях 

има постановен съдебен акт, а 32 дела са били прекратени, като причините за това 

са били оттегляне на постъпила молба за реабилитация или кумулация, 

изпращане на делото по подсъдност на друт районен съд, неизпълнени съдебни 

поръчки. Останали са висящи 6 дела, като това са постъпили в самия край на 

годината, поради което са приключили в началото на 2016 година. 

Заб. Тук не са включени н.ч.д. (разпити пред съдия), тъй като поради 

естеството на производството всички са приключили.  
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1.4. Прекратени и върнати наказателни дела. Причини.  

 

От свършените през 2015 г. НОХД,                                                                           6 

са били прекратени и върнати на прокурора, поради допуснати на досъдебното 

производство съществени отстраними процесуални нарушения.  

1 НОХД е било върнато на РП-Ловеч по внесено и неодобрено 

споразумение.  

От 6-те прекратени и върнати на прокурора НОХД, 3 от така върнатите дела 

са били прекратени и върнати от стадия на подготвителните действия за 

разглеждане на делото, 3 дела от стадия на съдебно заседание.    

В тази точка е направен анализ на причините, поради които са прекратени 

и върнати на прокурора наказателни дела.  

Основна причина за връщане на посочените 6 НОХД е била  наличието на 

несъответствия и противоречия между обстоятелствена част и диспозитива на 

обвинителния акт от една страна или между тях и цифровата квалификация на 

деянието. Налице са били неясни и неточно формулирани обвинения, допускано е 

смесването на различни състави от едно престъпление. Често в обстоятелствената 

част на обвинителния акт не се сочат фактите, които обуславят съставомерността 

на деянието. Друго често нарушение е, че в състава на повдигнатото обвинение се 

съдържат няколко хипотези и в обвинителния акт не е посочено коя хипотеза е 

осъществена.  

Всъщност това са най-често срещаните и при почти всички дела причини за 

връщането им на прокурора.  

По 1 НОХД не е било предявено разследването на обвиняемия. 

 

Заб.  В някои от 6-те прекратени и върнати дела, са били налице повече 

от една от изброените в анализа причини за връщане. 

 

От свършените през 2015 г. АНД,                                                                           4 са 

били прекратени и върнати на прокурора. По АНД №46/2015 г. причината за това е 

била, че не са налице материано правните предпоставки за приложението на 

чл.78а от НК; по АНД №285/2015 г. причината е била нередовно призоваване на 

обвиняемия и невъзможност за явяването му, поради отсъствието му от страната, 

по отношение на който е водено задочно и досъдебното производство; по АНД № 

565/2015 г. причината е била, че деянието, за което е повдигнато обвинение не 

съставлява престъпление и по АНД №659/2015 г. причината е била, че на 

обвиняемия на досъдебното производство за повдигнати обвинения за две 

престъпления, има постановление за частично прекратяване, което не е било 

влязло в сила към момента на внасяне на  предложението на РП-Ловеч по реда на 

чл.375 от НПК. 

  

Като обобщение на този анализ може да се каже, че най-често допусканите 

на досъдебното производство съществени отстраними процесуални нарушения, 

които са били констатирани през минали години, са били допускани и сега. 

Например противоречията между обстоятелствената част и диспозитива на 
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обвинителния акт и цифровата квалификация на деянието. Друго, много често 

допускано процесуално нарушение е липсата в предявеното обвинение и в 

обвинителния акт на елемент от състава на съответното престъпление ли 

смесване на елементи от различни състави на едно и също престъпление. Като 

положителен факт можем да отчетем, че за разлика от предишни години липсват 

случаи, при които не е бил осигурен защитник, когато такъв е бил задължителен.  

 

 

1.5. Съдени лица. 

 
 Общо за разглеждане 

н.о.х.дела 

Свършени н.о.х.дела Съдени лица 

2013 г. 265 232 284 

2014 г. 260 236 276 

2015 г.            208 186  200 

 

 

1.6. Осъдени лица. 

 

За 2015 г. са осъдени 192 лица, оправдани са били 2 лица, като останали 

несвършени в края на периода са били 22 общ характер дела. От този брой 

осъдени, 3 лица са били непълнолетни.  

Тук следва да се посочи, че това са бройката на осъдените, респективно 

оправданите лица, при които присъдите са влезли в сила.  

От общият брой на осъдените по н.о.х.дела лица – 192, наложените 

наказания са както следва : 

- лишаване от свобода до 3 години – 111 лица. От тях, с ефективно 

наказание са били осъдени 43 лица, а условно – 68 лица. 

- Няма осъдени лица с наложено наказание лишаване от свобода от 3 до 15 

години.  

- пробация е наложена на 63 лица. 

- глоба – 11 лица. 

- други наказания, основно „обществено порицание” – 7 лица. 

От общия брой свършени н.ч.х.дела – 19, осъдени с наложено наказание 

глоба са били 2 лица, с наложено друго наказание е било 1 лице. Оправдано е било 

1 лице, а останалите са освободени от наказателна отговорност по реда на чл.78а 

от НК с наложени административни наказания.  

 

 

 

1.7. Обжалвани актове по наказателни дела. 

 

 

През годината са били обжалвани и протестирани общо 218 акта по 

наказателни дела (решения и определения, вкл. и по н.а.х.д.). От тях, 207 са били 

върнати от горните инстанции до края на отчетния период. От тях потвърдени са 

били 165 акта, от които 141 присъди и решения и 24 определения.  
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21 присъди и решения са били отменени изцяло, 12 са отменени и върнати 

за ново разглеждане на първоинстанционния съд, 3 присъди са били изменени в 

наказателната им част.  

При определенията 12 са били отменени, като от тях 8 са били отменени и 

върнати за ново разглеждане от първоинстанционния съд, 2 са били върнати на 

прокурора и 2 определения са били изменени.  

От така върнатите до края на отчетния период 207 обжалвани акта, 80 % са 

били потвърдени, което е достатъчно висок показател, за да приемем, че е налице 

много добро качество на правораздаване по наказателните дела. За сравнение 

през 2014 г. потвърдените дела са били 69 %, а през 2013 г. потвърдените дела са 

били 76 %. Тук е мястото да отбележа, че многократно съдиите при РС Ловеч, в 

частност наказателните състави, са се събирали и обсъждали отменените съдебни 

актове, като по немалък брой отменени актове, най-вече тези с които делото се 

връща за ново разглеждане от друг състав на съда или на прокурора, както и по 

отменени от Административния съд като касасионна инстанция по н.а.х.делата, 

категорично и единодушно не сме били съгласни с мотивите на горните 

инстанции. Но за съжаление тези актове на въззивните (касационни при 

н.а.х.делата) инстанции не подлежат на проверка от по-горна за тях инстанция и 

сме длъжни да се съобразяваме, въпреки несъгласието ни.  
 

 

 

 

 

 

 

 

1.8. СВЪРШЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА В СРОК ДО 3 МЕСЕЦА 

(от общо свършените) 

 

 

2015 г. Свършени дела В срок до 3 м. % от свършените 

НОХД  186  155 83 % 

НЧХД 19 6 32 % 

НЧД 580  578 100 % 

ДЕЛА ПО ЧЛ.78А НК   38 37 97 %  

НЧД(разпити) 22 22 100 % 

НАХД 436 178 41 % 

ОБЩО 1 281 

 

976  76 % 

 

Сравнявайки тези показатели с предходната 2014 година, прави 

впечатление намалението с 8 % на свършените до 3 месеца наказателни дела от 

общо свършените. През 2014 г. този процент е бил 84 %, а в отчетната 2015 г. – 76 

%.  

Леко увеличение в сравнение с 2014 г. има в свършените в 3-месечен срок 

НЧХД – 32 %, при 29% за 2014г.  
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Увеличил се е процента на свършените до 3 месеца н.а.х.дела по чл.78а от 

НК – 97 %, при 82 % за 2014 г. и 77% за 2013 г.  

Намаление има при свършените в 3-месечен срок н.а.х.дела, които през 

отчетната година са 41%, докато през 2014г. са били 56 %, , през 2013г. - 66 %. 

Надявам се този процент да се вдигне занапред, тъй като това са най-

многобройните дела, но следва да се има предвид, че при тях зачестиха тези които 

са със значителна фактическа и правна сложност и изискват значително повече 

усилия и време при разглеждането им.  

При наказателните общ характер дела е налице намаление с 3 % на 

свършените до 3 месеца в сравнение с 2014 г. когато е бил 86 %, а през 2013 г. е 

бил също 83 %. 

Като обобщение за всички видове наказателни дела е налице намаление с 8 

% свършени в 3-месечния срок дела през отчетната година (76 %), в сравнение с 

предходната 2014 г. – 84 % и намаление с 7% в сравнение с 2013 г., когато 

свършените в 3-месечен срок наказателни дела са били 83 %.   

Видно от таблицата, традиционно най-нисък е процента на свършените до 

3 месеца дела при н.ч.х.делата. Причините както и друг път сме отбелязвали са 

единствено в страните по тях – несвоевременно представяне на доказателства, 

голяма част от тъжбите се оставят още в началото без движение, за да бъдат 

приведени съобразно изискванията на закона и така се губи значително време от 

уведомяването на тъжителя за недостатъците на тъжбата му и съответно 

изправянето им от негова страна. При н.о.х.дела причините се коренят предимно 

във фактическата и правна сложност на определени дела, големия брой свидетели 

по някои от тях, многократно отлагане поради отсъствие на страните или 

свидетелите, необходимостта от събиране на доказателства, несъбрани в хода на 

досъдебното производство. Като цяло процента на свършените в 3 – месечен срок 

наказателни дела, спрямо общо свършените не е достатъчно висок, отчитам 

факта, че някои дела, най-вече н.о.х.д. (с оглед на характера на повдигнатото 

обвинение) по начало е почти невъзможно да приключат в тримесечен срок от 

образуването им, но се надявам, че през предстоящата 2016 г. ще положим повече 

усилия и ще постигнем по-добър резултат по този показател.  

 

18 н.о.х.дела са били разгледани по реда на Глава ХХVІІ от НПК - Съкратено 

съдебно следствие, а само 5 дела са били бързи производства.  

 

През 2015 г. от Бюро Съдимост при РС Ловеч са издадени 5 641 свидетелства 

за съдимост и 932 справки за съдимост.  

 

През отчетната 2015 година председателя и зам.председателя на съда са 

издали и 178 разпореждания за осигуряване достъп до данните на мобилните и 

интернет оператори по реда на чл.251г от ЗЕС, т.е. налице е намаление в 

сравнение с 2014 г, когато са били 381 и с  2013 г., когато са били 481. В тази 

бройка има и 1 отказ за осигуряване на достъп по ЗЕС.  
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 През 2015 г. са постъпили 2 заявления по Закона за достъп до обществена 

информация, като по едното от тях е предоставен достъп до обществена 

информация, а по другото е постановен отказ. 

 

2. Граждански дела.  

 
2.1. ПОСТЪПИЛИ (новообразувани) граждански дела 

 

 

 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

по общия исков ред      

        453 

 

      391      

 

    393      

П=ва по чл.310 ГПК  

 

 

        138 

 

        27 

 

      47 

Други граждански дела  

          94 

 

      137 

 

     152     

Административни по 

ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ 

 

            6 

             

 

          8 

          

 

         4 

          

Частни гр.дела          142       215      200 

По чл.410 и 417 от ГПК  

 

 

      1 486 

 

   1 319 

 

  1 752 

Дела от и срещу 

търговци 

         

             3  

   

           3    

      

         2 

ОБЩО :          2 322       2 100         2550 

 

 

Ръст на постъпили граждански дела : 

 

2015 г. спрямо 2014 г. – 450 дела повече 

2015 г. спрямо 2013 г. – 228 дела повече. 

В долната графика са дадени постъпленията на граждански дела по видове : 

 

 

 

 

1

10

100

1000

10000

общ ред  

чл.310 

др.гр.дела 

ЗСПЗЗ и 
ЗВГЗГФ 

Частни гр.д. 

чл.410 и 417 

дела с-у 
търговци  

2013

2014

2015
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От графиката и таблицата е видно, че има значително увеличение на 

постъпленията на граждански дела в сравнение с предходните две години.  

По видове граждански дела, най-осезаемо е увеличението  на 

постъпленията при заповедните производства с 433 дела повече спрямо 2014 г. 

Увеличение има и в графата „други граждански дела”.  В сравнение с 2014 г. са 

постъпили 20 дела повече по чл.310 от ГПК, но пък са с 91 дела по-малко от 2013 г.  

По общия исков ред са постъпили с 2 дела повече от тези през 2014 г. и с 60 дела 

по-малко от 2013 г. В останалите групи дела постъпленията са сравнително 

постоянни. 

Отново, както и през предходните години най-многобройни са постъпилите 

установителни искове – 283 дела, с 7 повече от предходната 2014 г. и с 48 повече 

от 2013 г., следвани от облигационните искове – 199 дела. Леко намаление има при 

исковете по СК – 141, при 155 за 2014 г. и 142 за 2013 г. От тях - развод по общия 

ред – 34, развод по взаимно съгласие – 45, издръжка – 18, изменение на издръжка - 

15 дела.  

Значително по-малко са постъпленията на вещни искове – 13 дела, при 19 

дела за 2014 г. и при 17 за 2013 година. Отделно от тях са постъпили за 

разглеждане и 24 делби, с 6 дела по-малко спрямо 2014 г.   

Леко увеличение има на постъпилите искове по КТ – 39 спрямо 2014 г. 

когато са били 31, но пък са с 10 дела по-малко от постъпилите 49 дела за 2013 

година. От тях, отмяна на уволнение – 2 дела.  

Няма увеличение в сравнение с предходните години в броя на делата по 

чл.26 и чл.30 от Закона за закрила на детето – общо постъпили са били 76 дела, 

при също толкова дела за 2014 г. и при 78 такива дела за 2013 г.  

Има и образувани 20 дела по Закона срещу домашното насилие. По Закона 

за защита срещу дискриминация няма постъпили за разглеждане дела през 

отчетната 2015 година. 

 

2.2. Общо граждански дела за разглеждане  
(останали висящи от предходния период + новообразувани + продължаващи дела под същия номер) 

 
 

 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

по общия исков ред      

          686 

 

      619      

 

      618   

П=ва по чл.310 ГПК  

 

 

          149 

 

        54 

     

        53 

Други граждански дела 

+ от и срещу търговци 

 

 

          139 

        

 

 

      190 

 

 

       201 

Административни по 

ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ 

 

              8 

               

 

         10 

         

 

           7 

         

Частни гр.дела           145        224         209  

По чл.410 и 417 от ГПК  

 

 

       1 492 

 

    1 325 

 

     1 763 

ОБЩО :        2 619       2 422         2 851 
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В графика по-долу са дадени съотношението на гражданските дела за разглеждане 

по видове за трите години : 

 

 

Като общ брой дела за разглеждане през отчетната 2015 г., са с 429 дела 

повече от тези за 2014 г. и с 232 дела повече в сравнение с 2013 г., което се дължи 

на увеличение в  постъпленията като цяло на граждански дела. Трудно е обаче да 

се правят категорични изводи дали е налице като цяло тенденция за увеличаване 

на гражданските дела, но може да се приеме една усреднена стойност между трите 

години от около 2 600 гр.дела общо за разглеждане.  

     

  2.3. Свършени граждански дела.  

 
 

 Общо за разглеждане Свършени % от разгледани 

2013 г. 2 619 2 297 88 % 

2014 г. 2 422 2 136 88 % 

2015 г. 2 851           2  599            91 % 

 

- От общо за разглеждане 618 гр.дела по общия исков ред, са свършени 429 

дела, т.е. 69 %, при 64 % от разгледаните за 2014 г. и при 67 % от разгледаните за 

2013 г. 

        - Производствата по чл.310 от ГПК – разгледани са 53 дела, свършени – 40 дела 

– 75 %, при 89 % за 2014 г. и при 82 % за 2013 г. 

- Производствата по ч.гр.дела – разгледани 209 дела; свършени – 205 дела  – 

98 %, при 96 % за 2014 г. и при 94 % за 2013 г. 

- Производствата по чл.410 и 417 от ГПК – разгледани 1 763 дела; свършени 

– 1 761 дела  – 99 %, при същите проценти за 2014 и 2013 години. 

- Други граждански дела – разгледани 197 дела; свършени – 156 дела – 79 % , 

при 77 % за 2014 г. и при 65 % от разгледаните за 2013 г.  

Положителният извод от така изложените данни е, че се забелязва едно 

макар и малко увеличение - с 3 % на свършените граждански дела спрямо общо 

1

10

100

1000

10000 общ ред  

чл.310 
др.гр.дела 

ЗСПЗЗ и 
ЗВГЗГФ 

Частни гр.д. 

чл.410 и 417 

2013

2014

2015
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разгледаните. Считам, че достигнатият процент е много добър показател за 

бързината на правораздаване по граждански дела и се надявам през 

предстоящата 2016 г. тези резултати да се подобрят или поне запазят. И през 

изминалата година гражданските състави при ЛРС положиха значителни усилия и 

демонстрираха висок професионализъм, въпреки трудностите и голямата 

натовареност, произтичащи от отсъствието на съдия Йорданова през по-голямата 

част от отчетния период, като успяха дори да  увеличат процента на свършените 

дела, спрямо общо разгледаните.    

 

 

2.4. СВЪРШЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА В СРОК ДО 3 МЕСЕЦА 

(от общо свършените) 

 

 

 2015 г. 

Свършени дела 

В срок до 3 м. % от свършените 

По общия исков ред 429 242 56 % 

П-ва по чл.310 от ГПК 40 35 88 % 

    

Административни по 

ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ 

 

6 

 

2 

 

33 %  

Частни гр.дела 205 200 98 % 

По чл.410 и 417от ГПК 1 761 

 

1 755 100 % 

Дела от и срещу 

търговци 

2 1 50 % 

Други граждански 

дела 

156 123 79 % 

ОБЩО 2  599 

 

2  358 91 % 

 

Приятният извод от тази статистика е, че се запази достигнатият през 2014 и 

2013 години висок процент на свършените в 3 – месечен срок граждански дела 

спрямо общо разгледаните. Искрено се надявам тази тенденция да продължи и 

през 2016 година, макар че и сега достигнатите показатели са достатъчно високи и 

са повод за удовлетворение от свършената работа. Следва да се има предвид, че 

при исковите производства по общия ред, поне месец е само срока за размяна на 

книжа. В приложените към доклада справки, се намира и Справка ІІІ, от която е 

видно, че при този вид граждански дела, през отчетната година, по 154 дела по 

общия исков ред, срока за размяна на книжа е бил 1 месец, 2 месеца е бил по 123 

дела, 3 месеца по 77 дела и по 75 дела срока за размяна е бил над 3 месеца. При 

бързите производства по чл.310 от ГПК, по 16 дела размяната на книжата е траяла 

до 1 месец, по 20 дела е била до 2 месеца, 3 месеца по 4 дела, като само за 1 дело 

размяната е траяла над 3 месеца.   

Останали несвършени дела в края на отчетния период са 286 граждански 

дела, т.е. с 36 по-малко от предходната 2013 година. 

   

2.5. Обжалвани актове по граждански дела. 
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През годината са били обжалвани общо 230 акта по граждански дела 

(решения, определения и разпореждания). От тях, 200 са били върнати от горните 

инстанции до края на отчетния период, като изцяло потвърдени са били 122 

акта,т.е. 61 % от всички обжалван и върнати до края на годината дела. Изцяло 

отменени или обезсилени са били 25 акта, като от тях 13 решения и 12 

определения и разпореждания. 16 акта са били отменени или обезсилени, поради 

представяне на нови доказателства пред въззивната инстанция, а 7 акта са били 

отменени, поради отказ или оттегляне на исковата молба или  постигната спогодба 

пред въззивната инстанция. 4 акта са били отменени или обезсилени само в 

едната им част и потвърдени в другата, а 13 акта са били потвърдени в едната им 

част и отменени или обезсилени в друга част поради представяне на нови 

доказателства пред въззивната инстанция. 5 акта са били потвърдени или 

недопуснати до касационно обжалване в едната част, а в другата отменени или 

обезсилени поради представяне на нови доказателства пред въззивната 

инстанция.  

 

3. Натовареност на съдебните състави. 

 

Както се посочи по-горе, в Районен съд гр.Ловеч са общо 9 съдии по щат, 

разпределени на 5 граждански и 4 наказателни състава, като от м.май на 

отчетната 2015 година съдът не е заседавал в пълния си състав. 

От изложените по-горе данни за броя на общо разгледаните през годината 

дела, натовареността на 9-те съдебни състава е била както следва :  

 

- Натовареност по щат – 39,32 дела.  

- Действителна натовареност – 42,47 дела.    

 

В сравнение с действителната натовареност за 2014 г., когато е била 39,02 

дела, то през настоящата е налице леко увеличене на действителната 

натовареност – 42,47 дела. 

Натовареността на гражданските състави по щат е била 47,52 дела, а тази на 

наказателните – 29,08 дела.  

Вземайки предвид обстоятелството, че от средата на м.май гражданските 

състави са били с един по-малко, натовареността им при 4 състава е била – 59,40 

дела.  

Спрямо броя на свършените през периода дела, натовареността е била : 

Действителна натовареност – 38,80 свършени месечно дела.  

Само за наказателните състави натовареността по този показател е била 

26,69 свършени месечно дела, а за гражданските – 43,32 свършени дела при 5 

състава и 54,15 при 4 състава.  

Съпоставянето на тези данни води до извода за една натовареност около 

средната за страната за наказателните и гражданските състави по сега 

действащите критерии на ВСС. Изводите обаче са до голяма степен условни, тъй 

като за съжаление все още няма приети единни показатели каква би следвало да е 

нормалната натовареност на съдия от районен съд. Под нормална натовареност 

имам предвид тази, при която съдията насрочва и разглежда делата в 
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предвидените процесуални срокове, постановява и написва актовете по тях, без да 

е необходимо за това да ползва почивните и празничните дни. За съжаление 

статистиката не отчита това, че правораздаването се осъществява от живи хора и 

че изписването на едно решение, мотиви или определение до известна спепен е 

творческа работа, а не само механично излагане на факти и правни норми.  

Следва да се има предвид, че и през тази, както и други години някои от 

наказателните дела - тези по УБДХ, по дежурство/за почивните дни/ или при 

ангажираност на наказателните състави се разглеждаха и от свободните от 

заседания граждански състави. Част от наказателните дела - производства по 

Закона за здравето и по чл.432 от НПК, съгласно заповед на председателя се 

разглеждаха всеки месец само от един съдия, в т.ч. и от гражданските състави, като 

след проведено общо събрание на съдиите и нова заповед на председателя на 

съда този вид ч.н.д. се разпределяха от 01.12.2015 г. само между наказателните 

състави.  

Със заповед на председателя бяха определени извънредни дни за 

провеждане на съдебни заседания с оглед спазване на законовите и инструктивни 

срокове. Тези извънредни дни твърде често бяха ползвани от наказателните 

състави и реално през голяма част от годината те заседаваха по три дни в 

седмицата.  

Положителният извод е, че значителната част от делата се решават в 

законовите инструктивни срокове. Причините за отлагане на гражданските и 

наказателните производства, както и преди са основно в страните, участвуващи в 

тях. При наказателните състави отлагането на делата е свързано с неявяването на 

свидетели, ангажираността на защитниците по дела в други съдилища, 

представяне на болнични листи, най-често от подсъдимите. 

 

4. Проверки на Окръжен съд-Ловеч. 

 

Съгласно заповед № 000429/12.11.2015 г.  на председателя на Окръжен съд-

Ловеч, в началото на м.декември 2015 г. беше извършена проверка на 

организацията и дейността на съдиите от РС-Ловеч за периода 01.01.2015 г. – 

01.12.2015 г. Констатациите от тази проверка са постъпили в ЛРС на 15.01.2016 г., 

т.е. преди изготвяне на доклада за дейността на съда, поради което ги отразявам в 

този доклад. 

При проверката е констатирано, че председателя на ЛРС е създал 

необходимата организация за работа на съда и при изпълнение на функциите си 

спазва разпоредбите на чл.80,ал.1,т.1, 6, 8, 9 и 10 от ЗСВ. 

Не са констатирани нарушения, свързани с образуването и движението на 

делата, не са констатирани такива при воденето на деловодните книги на хартиен 

и електронен носител и в регистъра на решенията по наказателни и граждански 

дела. 

Отразено е, че разпределението на делата в ЛРС се извършва на принципа 

на случаен подбор съгласно чл.9 от ЗСВ още в деня на постъпването им в съда, 

чрез електронно разпределение, съобразно поредността им. След като 

разпределящият делата на случаен принцип определи докладчик, делото се 

докладва и насрочва за разглеждане в разумни срокове.  В единични случаи се 
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наблюдава неправилно администриране на делата по чл.262 от ГПК. Спазват се 

сроковете за насрочване и разглеждане на делата по чл.64, ал.3 от НПК/незабавно/ 

и по чл.382,ал.2 от НПК/насрочване и разглеждане на делото в седемдневен 

срок/от постъпването им. По НОХД е спазена разпоредбата на чл.252,ал.1 от НПК – 

насрочване на делото в двумесечен срок от постъпването му. По АНД, образувани 

по глава двадесет и осма от НПК, съдиите се произнасят по реда на чл.378,ал.4 от 

НПК в деня, в който делото е обявено за решаване. 

При отлагане на делата както граждански, така и наказателни се съблюдават 

разумни срокове, най-често едномесечен. 

Спазва се разпоредбата на чл.64 от ЗСВ за незабавно публикуване на всички 

съдебни актове, подлежащи на публикуване незабавно след постановяването им 

на интернет страницата на съда, при спазване на ЗЗЛД и ЗЗКИ. 

Отразени са: натовареност на съдебните състави на база постъпили дела за 

проверявания период и брой на приключилите дела в три месечен срок от 

образуването им, който не описвам подробно, тъй като същите присъстват в 

изготвените справки към настоящия доклад. 

Съгласно приложените справки за наказателни и граждански дела са 

посочени 6 наказателни и 32 граждански дела с продължителност над една година, 

като към момента на проверката са приключили 2 от наказателните дела, а до края 

на годината още 1 наказателно дело. 

Присъстват констатации и относно сроковете за изготвяне на съдебните 

актове, а те са както следва: 

 

Наказателни дела – по 160 НОХД съдебните актове са изготвени до 1м.; по 6 

НОХД съдебните актове са изготвени за срок 1-3 м/съдия Христов-1, съдия 

Маринова-5/. По 18 НЧХД мотивите към съдебните актове са изготвени в срок до 1 

м., само по 1 НЧХД мотивите са изготвени за срок 1-3м. По 33 АНД по чл.78а от НК 

мотивите към съдебните актове са изготвени в срок до 1 м, само по 2 АНД 

мотивите са изготвени в срок 1-3 м. 

По 223 НАХД съдебните актове са изготвени в срок до 1 м., по 40 НАХД / 

съдия Христов-14 дела, съдия Маринова-26 дела/ съдебните актове са изготвени в 

срок от 1-3 м. и по 151 НАХД съдебните актове са изготвени в срок над 3 м./съдия 

Христов-30 дела, съдия Маринова-121 дела/. По 532 НЧД мотивите са изготвени в 

срок до 1 м., по 1 НЧД съдебният акт е изготвен от 1-3м. и по 1 НЧД съдебният акт е 

изготвен в срок над 3 м./двете дела са на съдия Маринова/. Отчетено е, че към 

момента на проверката съдия Маринова няма неизготвени съдебни актове по 

горепосочените дела, а съдия Христов има 8 неизготвени съдебни актове по НАХД 

извън месечния срок. Отправена е препоръка актовете по чл.243,ал.4 и чл.244,ал.5 

от НПК да се постановяват в 7 дневен срок от постъпване на делото. 

 

Граждански дела – по 478 дела съдебните актове са изготвени до 1м.; по 38 

дела са изготвени в срок от 1-3м./ съдия Митова -19 дела, съдия Рабаджиева – 12 

дела, съдия Йорданова – 6 дела, съдия Велчева-1 дело/; по 49 дела са изготвени 

над 3 м./ съдия Митова – 31 дела, съдия Рабаджиева – 15 дела, съдия Йорданова – 5 

дела/. Всички актове по чл.410 и чл.417 от ГПК са изготвени в срок до 1 м. Към 
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момента на проверката 6 дела са с неизготвени съдебни актове извън месечния 

срок/ съдия Митова – 5 дела и съдия Рабаджиева – 1 дело/.  

По отношение на отводите по граждански и наказателни дела и проверка на 

въведения регистър на отводи и самоотводи не са констатирани немотивирани 

или неоснователни такива. 

При проверката са констатирани 3 АНД и 5 граждански дела   с отменен ход 

по същество. 

Констатирано е, че делата се архивират съгласно ПАС, книгите се водят в 

съответствие със същия и имат необходимото съдържание, както и правилното 

съхранение на веществените доказателства. 

 

5. Кратки делови справки за работата на съдиите. 

 

За изминалата 2016 год. всеки от съдиите при ЛРС е разгледал и решил 

следния брой дела, както следва : 

 

Съдия  Георги Христов – разгледани 49 нохд, 114 анд, 8 по чл.78а от НК, 162 

нчд, 9 нчхд. 

Решени – 45 нохд, 86 анд, 8 по чл.78а от НК, 161 нчд и 8 нчхд. 

Останали несвършени – 4 нохд, 28 анд, 1 нчхд и 1 чнд. 

 

Съдия  Мария Шолекова  

Разгледани - 57 нохд, 100 анд, 11 по чл.78а от НК, 194 нчд и 8 нчхд. 

Решени – 46 нохд, 84 анд, 11 по чл.78а от НК, 192 нчд и 5 нчхд. 

Останали несвършени – 11 нохд, 16 анд, 2 нчд и 3 нчхд. 

 

Съдия  Галя Маринова  

Разгледани - 51 нохд, 197 анд, 10 по чл.78а от НК, 110 нчд и 4 нчхд. 

Решени – 48 нохд, 174 анд, 10 по чл.78а от НК, 108 нчд и 2 нчхд. 

Останали несвършени – 3 нохд, 23 анд, 2 нчд и 2 нчд. 

 

 

 

Съдия  Йорданка Вутова  

Разгледани - 48 нохд, 101 анд, 9 по чл.78а от НК, 92 нчд и 6 нчх. 

Решени – 45 нохд, 90 анд, 9 по чл.78а от НК, 91 нчд и 4 нчхд. 

Останали несвършени – 3 нохд, 11 анд , 1 нчд и 2 нчхд.  

 

Съдия  Иванета Митова  

Разгледани – 161 гр.д., 16 по чл.310 от ГПК, 1 адм.д., 52 ч.гр.д., 418 ч.гр.д. по 

чл.410 и 417 от ГПК, други гр.дела - 50 и 13 нчд. 

Решени – 100 гр.д., 12 по чл.310 от ГПК, 1 адм.д., 51 ч.гр.д, 417 ч.гр.д. по 

чл.410 и 417 от ГПК, други гр.дела - 34 и 13 нчд. 

Останали несвършени – 61 гр.дела, 4 по чл.310 от ГПК, 1 ч.гр.д., 1 ч.гр.д. по 

чл.410 и 417 от ГПК, и 16 други гр.дела. 
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Съдия  Наталия Райкова - Атанасова 

Разгледани –  143 гр.д., 7 по чл.310 от ГПК, 2 адм.д., 50 ч.гр.д., 424 ч.гр.д. по 

чл.410 и 417 от ГПК, други гр.дела – 48, 6 нчд, 1 анд, 1 нох. 

Решени – 105 гр.д., 5 по чл.310 от ГПК, 2 адм.д., 50 ч.гр.д., 423 ч.гр.д. по 

чл.410 и 417 от ГПК, други гр.дела - 37 и 6 нчд и 1 анд. 

Останали несвършени – 38 гр.д., 2 по чл.310 от ГПК, 1 ч.гр.д. по чл.410 и 417 

от ГПК, 11 други гр.дела и 1 нох. 

 

Съдия  Ирена Рабаджиева 

Разгледани –  144 гр.д., 13 по чл.310 от ГПК, 2 адм.д., 52 ч.гр.д., 415 ч.гр.д. по 

чл.410 и 417 от ГПК, други гр.дела – 47, 12 нчд, 1 анд, 1 нох. 

Решени – 97 гр.д., 8 по чл.310 от ГПК, 1 адм.д., 50 ч.гр.д., 415 ч.гр.д. по чл.410 

и 417 от ГПК, други гр.дела – 38, 12 нчд, 1 анд и 1 нохд. 

Останали несвършени – 47 гр.д., 5 по чл.310 от ГПК, 1 адм.д., 2 ч.гр.д. и 9 

други гр.дела. 

 

Съдия  Ивелина Йорданова - Игнатова  

Разгледани –  35 гр.д., 1 адм.д., 5 ч.гр.д., 84 ч.гр.д. по чл.410 и 417 от ГПК, 

други гр.дела – 13, 8 нчд. 

Решени – 35 гр.д., 1 адм.д., 5 ч.гр.д., 84 ч.гр.д. по чл.410 и 417 от ГПК, други 

гр.дела - 13 и 8 нчд. 

Няма останали несвършени дела. 

 

Съдия  Цветомира Велчева  

Разгледани –  135 гр.д., 17 по чл.310 от ГПК, 1 адм.д., 50 ч.гр.д., 420 ч.гр.д. по 

чл.410 и 417 от ГПК, други гр.дела – 42, 11 нчд, 1 анд, 1 нох. 

Решени – 92 гр.д., 15 по чл.310 от ГПК, 1 адм.д., 49 ч.гр.д., 420 ч.гр.д. по 

чл.410 и 417 от ГПК, други гр.дела – 35, 11 нчд и 1 нохд. 

Останали несвършени – 43 гр.д., 2 по чл.310 от ГПК, 1  ч.гр.д., 7 други гр.дела 

и 1 анд. 

 

Заб. В тази справка са отразени само делата, които съдия Йорданова е 

приключила до 18.05.2015 г., тъй като останалите дела са преразпределени на 

случаен избор между другите граждански състави и са отразени в справките 

им. 

 

  

ІІI. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ. 

  

1. Брой на постъпилите изпълнителни дела.  

  

 През отчетния период в СИС са постъпили за разглеждане 367 изп.дела. От 

тях : 

 

- частни държавни вземания – 10 

- публични държавни вземания – 1 
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- в полза на ЮЛ и търговци – 267, от тях : в полза на банки – 12 дела, 

в полза на търговци – 240 дела и на други ЮЛ – 15 дела 

- в полза на граждани – 73 изп.дела. От тях : за издръжки – 24, 

вземания произтичащи от трудови спорове – 20 дела, предаване 

на дете – 1, други – 28 изп.дела. 

- изпълнения на обезпечителни мерки – 16 дела. 

 

В сравнение с предходните години – постъпилите през 2014 г. 

изпълнителни дела са били 295, а през 2013 г. изпълнителни дела са били 731.  

 Видно е, че постъпленията през отчетната 2015 г. са 72 дела повече от тези 

през предходната 2014г., но са значително по-малко от постъпилите изпълнителни 

дела през 2013 г. Една от причините за това е, че потока от дела се насочи и към 

частните съдебни изпълнители, а другата е икономическа, свързана с 

обезлюдяване на съдебния район, което косвено влияе и на постъплението на 

делата в съда, не само на изпълнителните, поради което е трудно да се прогнозира 

какви ще са тенденциите на постъпленията за в бъдеще, като се има предвид и 

това, че в края на 2014 г. се появи и обратна тенденция – по изп.дела, по които 

взискателите са поискали да бъдат прехвърлени на някой от ЧСИ, започнаха да 

постъпват искания те да бъдат върнати обратно при ДСИ. Погледнато от друга 

страна обаче, по–малкия брой постъпили изпълнителни дела ще позволи една по-

спокойна работа на съдебните изпълнители.   

 

 2. Общо изп.дела за разглеждане през 2015 година.  

         

Останали несвършени от предходните години са били 3 451 изп.дела, като 

общо за разглеждане в СИС през отчетната година са били 3 818 дела. За 

сравнение през предходната 2014 г.общо делата за разглеждане са били 4 172, а 

през 2013 г. общо делата за разглеждане са били 4 284.  

Сравнително постоянния брой на делата по този показател продължава и се 

дължи главно на все още многото стари изпълнителни дела, по които вземанията 

са много трудно събираеми, а за някои може да се каже, че направо са станали 

несъбираеми, по немалка част от тях взискателите са се дезинтересирали и не 

проявяват никаква активност. В тази връзка, с оглед дадените от председателя 

препоръки, както и тези в миналогодишни отчетни доклади, ДСИ проявиха 

активност и бяха прекратени немалко изп.дела, при които взискателят не е 

поискал извършването на изпълнителни действия в продължение на две години, 

съгласно разпоредбата на чл.433, ал.1, т.8 от ГПК. 

Отново най-голям е бил броя за разглеждане на изп.дела, по които 

взискател са ЮЛ – 2 451, следвани от вземанията в полза на граждани – 783 дела, 

издръжки – 719 дела, в полза на държавата (публични и частни държавни 

вземания) – 110 дела и изпълнение на обезпечителни мерки – 104 дела.  

 

3. Свършените изпълнителни дела.  

  

През 2015 г., от общо за разглеждане 3 818 изпълнителни дела, са били 

свършени 420 дела. 
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За сравнение – през 2014 г. от общо за разглеждане 4 172 изпълнителни 

дела са били свършени 721 дела, а през 2013 г., от общо за разглеждане 4 284 

изпълнителни дела, са били свършени 407 дела. 

Забелязва се значително намаление на свършените изп.дела през 

отчетната година спрямо тези през 2014 г. и незначителна разлика със 

свършилите през 2013 година, въпреки, че през цялата 2015 г. в службата са 

работили едновременно и тримата ДСИ. Основната причина за малкия брой 

свършени дела, изтъквана и в предходни отчетни доклади е, че по все по-малко 

дела длъжниците притежават някакво имущество или получават доходи, върху 

които да се насочи изпълнението.    

Показателен за това е факта, че от свършените през годината дела, 110 са 

свършени чрез реализиране на вземането, т.е. чрез изплащане на дълга, 229 са 

свършени по други причини, а 81 са изпратени на друг съдебен изпълнител.  

Останали несвършени в края на отчетния период са 3 398 дела, при  3 451 

дела за 2014 г. и 3 877 дела за 2013 г.   

 

4. Натовареност на ДСИ. 

 

През отчетната година, в СИС при РС Ловеч по щат са били 3-ма ДСИ. Следва 

да се има предвид, че до 04.03.2015 г./преместването на ДСИ Атанасова/ в 

службата са работили двама съдебни изпълнители-Нукова и Петров,командирован 

до завръщане на ДСИ Таня Георгиева-Пенчева, която е била в отпуск за 

отглеждане на дете до 07.08.2015 г., т.е. с изключение на първите два месеца от 

годината до края на отчетния период са работили едновременно трима ДСИ, 

затова натовареността е изчислена на трима ДСИ.  

С оглед на така направеното уточнение, средно месечно за разглеждане 

един съдебен изпълнител е имал по 106 изп.дела, при 174 изп.дела за 2014 г. и 

при 178,5 изп.дела за 2013 г.    

Действително броя на разгледаните от един съдъбен изпълнител дела не е 

много голям, но имайки предвид характера на работата на съдебните 

изпълнители, тази натовареност е досътатъчно висока и непосилна за срочно и 

качествено изпълнение по всички дела. Не по-малка е и натовареността и на 

работещите в канцеларията на СИС служители, като отбелязвам, че освен другите 

си задължения, са били изготвени и изпратени и 14 342 призовки и книжа по 

висящите изп.дела. Отчитайки немалката натовареност както на ДСИ, така и на 

служителите в СИС си позволявам да отравя  препоръка към всички тях относно 

своевременното архивиране и унищожаване на изп.дела.  

Въпреки това, както и обективните трудности които изброих по-горе, средно 

месечно свършени дела от един съдебен изпълнител са били 9,4 дела, при 14,5 

дела за 2014 г. и при 17 дела за 2013 г. Наблюдава се известно увеличение по този 

показател в сравнение с 2012 г., но пък е с почти 3 дела по-малко в сравнение с 

2013 година. Следва да се уточни обаче, че тази цифра на средномесечно 

свършени дела от един ДСИ е изчислена на база свършените поради реализиране 

на вземането или други причини дела, без да се включва бройката на изпратените 

на друг съдебен изпълнител.  
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5. Суми за събиране.  

  

Само от постъпилите през 2015 г. изп.дела, сумата за събиране е била 

1 252 949 лева. 

За сравнение, от постъпилите през 2014 г. изп.дела, сумата за събиране е 

била 1 490 540 лева, от постъпилите през 2013 г.изп.дела 12 567 243 лева.  

Видно е, че спада на сумите за събиране от постъпилите изп.дела през 2015 

г. е значителен, в сравнение с предходните 2014 и особено 2013 години.  

Причината следва да се търси както в значително намалелия брой на 

постъпилите през годината изп.дела, предвид пренасочването на част от потока 

към ЧСИ, така и за съжаление в продължаващото икономическо западане на трите 

общини обслужвани от СИС.  

Така сумата от постъпилите през 2015 г. изп.дела, заедно със сумата 

останала за събиране от висящите в началото на годината дела, прави обща сума 

за събиране през отчетния период по всички изпълнителни дела в размер на 

49 268 271 лева. 

От нея, в полза на държавата (публични и частни държавни вземания) са 

стоели за събиране 10 929 559 лева, в полза на юридически лица 36 355 460 лева и 

в полза на граждани 1 983 216 лева. 

За сравнение, общата сума за събиране по всички изп.дела през 2014 г. е 

била 53 119 788, а през 2013 г. е била 60 650 966 лева. 

Налице е намаление на общата сума за събиране през отчетната година 

спрямо предходната 2014 г., което както и по-горе споменах се дължи на 

значително намалялото постъпление на изп.дела през годината.  

Съдебните изпълнители при РС Ловеч, за отчетната година са събрали 

общо 1  044 647 лева, като за сравнение през 2014 г. са събрали 1 202 365 лева, а 

през 2013 г. са събрали 2 028 847 лева. Налице е незначително намаление спрямо 

2014 г. и доста по-голямо спрямо 2013 година. Намалението се дължи на 

продължаващото трудно ефективно събиране на дължимите по изп.листи суми, 

тъй като вземанията не са обезпечени, често длъжниците не притежават 

имущество, което да бъде продадено или пък за изнесеното на публична продан 

такова не се явяват купувачи, предвид намалялата покупателна способност на 

гражданите.  

Както сме констатирали многократно и предишни отчетни доклади, в СИС 

при РС Ловеч има много висящи изпълнителни дела от предходни години. При тях 

събирането на вземанията става още по-трудно, има стари изпълнителни дела, 

които са висящи от години, по много от тях взискателите са се дезеинтересирали и 

по никакъв начин не съдействат на съдебните изпълнители. Както вече споменах 

по-горе, немалко от тези дела вече бяха прекратени, но препоръката ми е ДСИ да 

продължат и още по-щателно да преразгледат тези изп.дела и упражнят 

правомощията си по чл.433, ал.1, т.8 от ГПК. 

През изминалите години, в отчетните доклади сме констатирали и отчитали 

на практика едни и същи проблеми, пречещи за реализирането на по-голяма 

събираемост така, че е излишно и сега да се спирам на тях.  

Вече посочих, че влияние за лошата събираемост има както 

продължаващата икономическа криза и тежките икономически условия в страната 
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като цяло и в частност Ловешкия изпълнителен район. За съжаление, все повече 

кредитополучатели не могат да обслужват кредитите си, а фирмите да изпълняват 

поетите към партньорите си финансови задължения.  

Като цяло считам, че работата на съдебно-изпълнителната служба е добра 

по отношение на свършените изп.дела и събраната сума, като отчитам 

насложилите се през годините проблеми и обективни трудности в работата й.  

 

ІV. СЪДИИ ПО ВПИСВАНИЯ. 

 

Както винаги, стриктно и точно изпълняваха функциите си и съдиите по 

вписвания при ЛРС – Венета Василева и Катя Добрева, въпреки значителната им 

натовареност и благодарение на които слабости в тази дейност на съда няма 

констатирани. 

 Извършени са били общо 9 140 вписвания, като от тях съдия Венета 

Василева е извършила 4 572 вписвания, а съдия Катя Добрева – 4 568 вписвания. 

Налице е значително увеличение спрямо предходната 2014 г. когато общо 

вписванията са били 6 995 г. и спрямо 2013 г., когато общо вписванията са били 

7 232.  

 Освен вписванията съдия Василава е издала 1 290 броя преписи, 561 

удостоверения и 6 броя откази за вписване. Съдия Добрева е издала 1 294 

преписи, 560 удостоверения и е направила 4 отказа.  

  

 

 

V. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ. 

 1. Сграда, оборудване, проблеми. Районен съд гр.Ловеч е установен в 

съдебна палата предоставена за стопанисване от Министерство на правосъдието 

на Окръжен съд гр.Ловеч. Осъществено е добро разпределение на съдийските 

кабинети, канцеларии, стаи за служителите и заседателни зали. Всеки съдия е в 

самостоятелна стая обезпечена с компютър, принтер и обзавеждане. Всички 

служителие са по двама в канцелария, а съдебните заседания се провеждат в 4 

зали оборудвани с компютри и лазерни принтери.  

 За радост въпреки силно рестриктивния бюджет на съда,  успяхме да 

ремонтираме два съдийски кабинета и три стаи на съдебни служители. Нямаше 

възможност да се извърши ремонт на оставащите няколко стаи на съдебни 

служители, наказателна канцелария и архив, които се нуждаят от такъв, но се 

надявам това да се случи през 2016 г. въпреки, че въпросът с бюджета на съда 

едва ли ще е по-различен от този през 2015 година.   

  

2. Техническо оборудване - компютри, мрежи, програмни продукти, 

проблеми. 

 Не малка част от компютърнатата ни техниката е остаряла и се нуждае от 

подмяна, но все пак постигнахме успех и ни бяха отпуснати средства за закупуване 

на 10 броя нови компютри и 1 брой копирна машина, като се надявам се през 

предстоящата 2016 година да успеем да обновим поне една част от техниката, с 

която разполагаме.  
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Съдът разполага с оперативни програми Windows, както и с програми за 

“Личен състав”, ”Конто” и “Апис”. Изградена е и функционира локална мрежа, която 

свързва наличните компютри и която улеснява работата и взаимодействието на 

служителите и съдиите, както и достъп на всички до правно-информационната 

система “Апис”. Стриктно се прилага и програмата за случайно разпределение на 

делата, версията предоставена ни от ВСС.  

Активно се поддържаше и сайта на съда в Интернет, на който съгласно 

изискването на ЗСВ се публикуват незабавно постановените от съда актове. 

Своевременно се публикуват на сайта на съда и графика за насрочените съдебни 

заседания, както и друга полезна за гражданите информация, касаеща дейността 

ни. В тази връзка искам да посоча като много удачна идеята за изработването на 

унифицирани интернет сайтове за различните органи на съдебната власт, каквото 

намерение има и във ВСС, но така или иначе това към момента не направено. 

Въвеждането на такива унифицирани интернет сайтове би било от най-голяма 

полза за страните по делата и техните процесуални представители, а и за всички 

граждани, тъй като много би ги улеснило в намирането на нужната им 

информация.  

Нормално функционира и деловодната програма САС „Съдебно 

деловодство” на „Информационно обслужване” – Варна и следва да отбележа, че 

при извършените от ОС - Ловеч проверки на дейността ни, не констатираха 

слабости в това отношение. През годината програмата беше усъвършенствана с 

нова версия.        

 Както винаги и тази година съдиите при ЛРС се събираха на събрания, на 

които бяха обсъждани проблеми по новите законодателни промени, дискутирана 

и уеднаквявана беше практиката на съда по прилагането им. Съобразявани бяха 

тълкувателните решения на ВКС, както и дадените от Ловешкия окръжен съд 

указания. Както и през предходните години, така и сега, повечето от съдиите, 

когато служебните им ангажименти позволяваха, успяха да участват в различни 

семинари по обучение и квалификация, организирани от Националния институт 

на правосъдието.   

Това са основните моменти и проблеми при осъществяването на 

правораздавателната дейност в Ловешки районен съд, които бяха развити и в 

отделните раздели на доклада.  

        В заключение изказвам благодарност към всички съдии и служители за 

работата им през отчетната 2015 година, за положените от тях усилия, за 

проявената всеотдайност, за доброто им взаимодействие и проявена колегиалност 

при разрешаването на възникналите проблеми и осъществяване на 

правораздавателната дейност. 

 

           АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ 

           ПРЕДСЕДАТЕЛ РАЙОНЕН СЪД-ЛОВЕЧ 
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